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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

פתח דבר
בעז‰י״˙.
לר‚ל ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰בעל"ט‰ ,ננו מ˙כב„ים
ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ,ונטרס
'‡וˆרו˙ ‰מוע„ים  -ר‡˘ ˘‰נ ,'‰ו‰ו‡ ‡וˆר
בלום בענייני ר‡˘ ˘‰נ - ‰מ˙ור˙ו ˘ל ˘ל
כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰
נב‚"מ זי"ע .ב˜ונטרס ז ‰ב‡ו בי‡ורים על
ענינו ˘ל ר‡˘ ˘‰נ ‰כ"ז‰ ‰יום ˙חיל˙
מע˘יך"  -יום ברי‡˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון .בסוף
˜‰ונטרס ב‡ ‰מערכ ‰בפלו‚˙˙ ‰פוס˜ים ‡י
˘מיט‡ ‰פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ‡ו חוב˙ ‚בר‡ –
לר‚ל ˘נ˙ ˘‰מיט‰ ‰בע"ל – ˘נ˙ ˙˘פ"ב.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘
ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰עניינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי
˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר
‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו
ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙
‡חרים ב˙ור˙ רבינו.
ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙
‰עורכים יי˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב,
ו‰ן על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙
מי יבין .ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰
‡ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב
˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן
ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מ˙˙ „‰ברים.
◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘י‡זין ˘‰י"˙ ˜ול ˘ווע˙ עמו,
ויכ˙בו ויח˙מו כלל בי˙ י˘ר‡ל ל˘נ ‰טוב‰
ומ˙ו˜ ,‰ונזכ˙ ‰יכף ומי„ לחזו˙ בבי‡˙
‚ו‡ל ˆ„˜ ב‚‡ול‡‰ ‰מ˙י˙ ו˘‰לימ.‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
ימי ‰סליחו˙ ˙˘פ"‡

תוכן ענינים
מהותו של יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ג
שער ראשון
ראש השנה לשלימות הבריאה
˙חיל˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰יי˙ ‰ביום כ" ‰ב‡לול ור‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡
‰יום ˘‰י˘י לברי‡ - ‰כיˆ„ ‡ומרים ˘יום ר‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡ "˙חיל˙
מע˘יך"?  /מ ‰מעל˙ו ‡‰מי˙י˙ ˘ל „‡‰ם על ˘‡ר ‰ברו‡ים? /
ו‡יזו ‰ור‡ ‰ועי„ו„ נפל‡ בעבו„˙  '‰לומ„ים מכך ˘„‡‰ם נבר‡
יחי„י?
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עח'  438ואילך 453 ,ואילך(

שואלין ודורשין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח
שער שני
ביאורים בעבודה הרוחנית דראש השנה
ל˙‰יר ‡˙ ‰נ„רים ול˜„˘ ‡˙ ‰עולם ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'
 1076ו‡ילך; ˘ם עמ'  1332ב‰ע' ‰ / 3מ˘כ˙ ˜„ו˘ ‰בעולם ע"י
‰מ˘כ˙ ˜„ו˘ ‰ב‚וף „‡‰ם ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˙˘רי עמ'
כט ו‡ילך

פנינים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
"ל‡ ‡„"ו ר‡˘" ‰ -רי ר"‰ ‰ר‡˘ון ‰י ‰ביום ˘י˘י? ע"פ ˙ור˙ מנחם
˙‰ווע„ויו˙ ח"ב ע' "‰ / 3עולם מל‡" ˘ל ‰זול˙ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙
חכ"„ ע' '‰ / 610ר‡˘' ˘ל ˘‰נ˘ - ‰עו˙ ור‚עים י˜רים ונעלים
˙ור˙ מנחם ˙‰ווע„ויו˙ ח"‡ ע'  / 221עי˜ר ו˘לימו˙ ‰ברי‡:‰
„‡'‰ם' ˘ב‡„ם ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט ע' 410

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
בפלוגתת המפרשים אי שמיטה אפקעתא דמלכא או חובת גברא
יפלפל בסברו˙ ‰ח˜יר ‰לענין ˘בי˙˙ ‡‰ר ıולענין ˘מיט˙ ˜ר˜ע,
וב‰נפ˜"מ ˘י˘ בז / ‰י„ון בר‡יו˙ לכ‡ן ולכ‡ן ,ויסי˜ ל‰וכיח „‚„ר
˘מיט˙ ˜ר˜ע כ˘מיט˙ כספים  /יעמי˜ ‰ ˜„‰יטב ב„ין ˘מיט˙
כספים‡ ,ם ‰חוב נפ˜ע ‡ו ל‡ו ו‡ם י˘ בז„ ‰ין פריע˙ בע"ח מˆו‰
)ע"פ לקוטי שיחות חי"ז בהר ב(

אוצרות המועדים

„

ראש השנה

ומע˙ ‰פ˘יט‡ ˘‚ם ל„רך זו ˘וין ‰ן

ו
שﬠר ראשון

מהותו ש יום

יסיק דבענין זה שוים שמיטת כספים
ושמיטת קרקעות שהוא חובת גברא
ומע˙,‰

ע"פ ‰‰סבר‰ ‰נ"ל בענין

˘מיט˙ כספים ,מס˙בר‡ מיל˙‡ „‡ף
˘מיט˙ ˜ר˜עו˙ ˘‰ו˜˘ ‰ל‰ ‰י‡ ע„"ז,
כי ‚„ר ˘‰מיט) ‰ב˘נ˘‰ ‰ביעי˙( ˘ו‰
ב˜ר˜עו˙ ובכספים; ובפרט ˘‰כ˙וב כוללן

ראש השנה
שימות הבריאה
תחילת בריאת העולם הייתה ביום כ"ה באלול וראש-השנה הוא היום השישי לבריאה  -כיצד אומרים שיום
ראש-השנה הוא "תחילת מעשיך"?  /מה מעלתו האמיתית של האדם על שאר הברואים?  /ואיזו הוראה
ועידוד נפלא בעבודת ה' לומדים מכך שהאדם נברא יחידי? הוראות חשובות ,כלליות ועיקריות ,אודות מטרת
ותכלית הבריאה כולה והשלמות שמביא האדם בעבודתו בה ,והסברה רחבה במשמעות כל זה בעבודת כל
אחד מאיתנו בזמננו עתה

כ‰

יח„ בפסו˜ "וז„ ‰בר ˘‰מיט ."‰וכמו
˘‰בי‡ ‰רמב"ם בספר ‰מˆוו˙ ל‚בי מˆו˙
ע˘˘„ ‰מיט˙ כספים "ול˘ון ˙‰וספ˙‡
ב˘˙י ˘מיטו˙ ‰כ˙וב מ„בר ‡ח˙ ˘מיט˙
˜ר˜עו˙ ו‡ח˙ ˘מיט˙ כספים" .ומ˘מעו˙
‰נ‡מר "וז„ ‰בר ˘‰מיט‰ "‰י‡ כפ˘וטו,
˘„בר ז‰) ‰מפור˘ ב‰מ˘ך בכ˙וב( ‰ו‡
מˆו˙ ˘‰מיט ,‰ו‰יינו‰˘ ,מˆו ‰על

)˘מיט˙ ˜ר˜ע ב˘ביעי˙ ו˘מיט˙ כספים
ב˘ביעי˙( ˘‰רי כוללם יח„ ,וי˙ר על כן,
לפ"ז נמˆ‡ ˘נ˜ר‡˙ כללו˙ ˘‰ביעי˙
ב˘ם ˘מיט˙ כספים.47

ונמˆ‡

„לעולם ˘ו„‚ ‰ר ˘‰מיט‰

ב˘ני‰ם ˘‰ו‡ חוב˙ ‚בר‡ ול‡ ‡פ˜ע˙‡
„מלכ‡ .ו‰חילו˜ ביני‰ן ‰ו‡ ר˜ במ‰ ‰י‡
חוב˙ ‚‰בר‡ ,כי ב˘מיט˙ כספים ,כיון
˘‰מˆו‰ ‰י‡ "˘מוט כל בעל מ˘ ‰י„ו ‚ו'
ל‡ י‚ו˘ ‡˙ רע‰ו" – ‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘נ‡סר
על ‰מלו ‰ל˙בוע‡ ,בל ˘עבו„ ‰חפˆ‡ ˘ל
‰חוב עומ„ בעינו ,כנ"ל; ו‡ילו ב˘מיט˙
˜ר˜ע˘ ,נ‡מר ב" ‰ו˘‰ביעי˙ ˙˘מטנ‰
ונט˘˙ ,"‰נע˘ים ‰פירו˙ ו˙‰בו‡‰ ‰פ˜ר
ל‚מרי.

‚‰בר‡ ‰י‡ "ל„בר" ,ל‰פ˜יר בפיו ‡˙
.46‰„˘‰

"˙‰ור‰ ‰ז‡˙ ˘נ˙ן לנו ˜‰ב" ,‰ע ıחיים ‰י‡"˙ .1ור˙ ‡ ,'‰ינ ‰נו˘‡˙ ר˜ ‡˙ מ˘פטי
˙‰ור ‰ו‰מˆו‰ ‰מפור˘ים ב‡ ,‰ל‡ "˙ור "‰מל˘ון ‰ור‡‰ ‰י‡ :כל ענייני ˙‰ור‰ ‰ינם
‰ור‡˙ חיים עבורנו ,וב‡ו ל‰ורו˙ כיˆ„ לחיו˙ ‡˙ חיי ‰יום-יום על-פי ‰ור‡ו˙ ˙‰ור.‰
ומובן ,כי בז‚ ‰ופ‡ ,ח‚י ומוע„י ˙‰ור‰ ‰ינם בעלי ‰ור‡ו˙ כלליו˙ ועי˜ריו˙ ,כל מוע„
כפי ˙וכנו ‰מיוח„ לו :ח‚ ‰פסח' ,זמן חירו˙נו' – מלמ„ מ‰י חירו˙ ‡מי˙י˙; ח‚ ˘‰בועו˙,
'זמן מ˙ן ˙ור˙נו' – מלמ„ ,לכל לר‡˘ ,מ‰י ˙ור ;‰וח‚ ‰סוכו˙' ,זמן ˘מח˙נו' – מעני˜
˙חו˘ ‰ו‰בנ‡ ‰מי˙י˙ ˘מח ‰מ‰י.

‡מנם,

לכ‡ור‰ ‰נ"ל ˜‡ים „ו˜‡

לפר˘"י ב‚יטין )לו ,סע"‡( „˘מיט˙ ˜ר˜ע
˘‰ו˜˘ ‰לכספים ˜‡י על ˘‰ביעי˙‡ .בל
לפי' ר"˙ ב˙וס' ˘ם

)„" ‰בזמן .וכן פיר˘

ברמב"ן ריטב"‡ ר"ן מ‡ירי ˘ם .ובכמ ‰פוס˜ים

˘פס˜ו כרבי(„ ,ברי רבי ˘‰ו˜˘ו ב' ˘מיטו˙
‰יינו כ‰ירו˘למי „˘‰מט˙ ˜ר˜ע מ„ובר

ר‡˘˘‰-נ‰ ,‰מˆיין ‡˙ זמן ברי‡˙ ‰עולם" ,ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום

ביובל‡ .בל ב‡מ˙ ‡„רב‚ ,‰ם לפירו˘

ר‡˘ון" – 2מלמ„ ‰ור‡‡ ‰ו„ו˙ כללו˙ ‰ברי‡ ,‰ומטר˙ ו˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם כולו ,וכפי

ז ‰י"ל כ„ברינו ‡‰„ ,לפי' ר"˙ "˘‰מט˙

˘י˙ב‡ר ב„ברים „ל˜מן.

כספים" ‰יינו ˘ביעי˙ בכלל – ‚ם „˜ר˜ע,

 .1רמב"ם ‰לכו˙ ˙˘וב ‰פ"ט.
 .2נוסח ˙פל˙ מוסף „ר" .‰ר" ‰כז.‡ ,

 (46ע"פ ‰מבו‡ר לעיל ‰ער‡ 36 ‰ולי י"ל
˙˘‰‰וו˙ „˘מיט˙ ˜ר˜ע ו˘מיט˙ כספים ‚ם בז‰
˘‚ם ב˜ר˜ע ‰מˆו" ‰ל˘‰מיט כל מ˙˘ ‰וˆי‡
‡‰ר‰ "ıיינו ˘מניחו ‰פ˜ר ]ור˜ "כל ‰נועל כרמו
כו' ביטל מ"ע" )רמב"ם ˘ם פ"„ ‰כ"„([ ו‚ם ל‰פ˜יר
בפ – ‰ר‡ ‰רמב"ם ˘ם "‡ל‡ יפ˜יר ‰כל" .ור‡‰
רי"פ פערל‡ ˘ם רסו ‡ ,ו‡ילך.

‡ (47בל ל‰עיר „לפי' „ '‡‰ר"˙ ב˜„ו˘ין )לח ,ב
ס„"˘‰ ‰מט˙( "נ˜ט נמי ˘מיט˙ כספים „„מי‡ ל‰ו
˘מיט˙ יובל ˘ביובל חוזרו˙ „˘‰ו˙ מלו˜ח למוכר
ו˘מיט˙ כספים כמו כן מופ˜עים ממלו ‰ללו"‰
)וע„"ז ‰ו‡ בר˘ב"‡ ‚יטין ˘ם( .וברמב"ם ‰ל'
˘מיט ‰ויובל פ"ט "‰ב "‡ין ˘מיט˙ כספים כו' ‡ל‡
בזמן ˘‰יובל נו‰˘ . . ‚‰רי י˘וב ˜‰ר˜ע לבעליו
בל‡ כסף כו' ‡מרו חכמים בזמן ˘‡˙ ‰מ˘מיט
˜ר˜ע כו'" .ור‡ ‰ל˘ונו פ"י "‰ט ˘ם .ובסוף ‰פר˜
˘ם "יובל מ˘מיט ˜ר˜ע ב˙חל˙ו ו˘ביעי˙ ‡ינ‰
מ˘מט˙ כספים ‡ל‡ בסופ ."‰ובכ"מ פ"„ ‰כ"‰
˘ם )פ"ט "‰ב .פ"י "‰ט( „ל‰רמב"ם „ו˜‡ ˘מיט˙
כספים ‰ו˜˘ו ליובל .ור‡ ‰מל"מ פ"„ ˘ם.

אוצרות המועדים

כ„

˘ביעי˙ ‡ב„ ‰חוב" – ‡ין פירו˘ו ˘בטל

ראש השנה

בעלו˙ ˘ל ‰מלו) ‰מלב„ ‰חיוב ˘חל

‰חוב ‡ו נפ˜ע וכיו"ב ,כי ‡ם ˘‡י ‡פ˘ר

על ‚וף ‰לו ‰ב„ין פריע˙ בע"ח מˆו,(‰

לו ל˙ובעו עו„ ,וב‡ ב‰מ˘ך למ"˘

ובעלו˙ זו ‡ינ ‰פו˜ע˙ במ‰˘ ‰מלו‡ ‰ינו

לפנ"ז „"ב˘ביעי˙ עˆמ‚ ‰וב ‰חובו כו'

˙ובע חובו.

וכ˘˙˘˜ע חמ ‰כו' ‡ב„ ‰חוב"(.

וע"פ

וב‡מ˙

מˆינו מי ˘רˆ ‰לפר˘ בפ˘ט

‰

האדם  -שלימות הבריאה
ו˙חיל ‰נ˜„ים בי‡ור מ˘ ‰נ˜ר‡ יום ר‡˘˘‰-נ ‰ב˙ו‡ר "˙חיל˙ מע˘יך":
„‰נ ,‰י„וע˜‰ ‰ו˘י‡‰ :3רי ˙חיל˙ ‰ברי‡‰ ‰י˙ ‰ביום כ" ‰ב‡לול ,4ור‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡
‰יום ˘‰י˘י לברי‡ – ‰וכיˆ„ ‡מרינן ˘ביום ר‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡ "˙חיל˙ מע˘יך"?
ובי‡רו בז , ‰כי „‡‰ם )˘נבר‡ ביום ˘‰י˘י( ‰ו‡ ‰מבי‡ ‡˙ כל חל˜י ‰ברי‡‡ ‰ל
5

„ברינו לב‡ר ‰י‡ך עˆם ‰חוב

מ˘נ˙נו )מ˘נ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ביעי˙ מ"ט ˘ם(˘ ,מ‰

ל‡ נפ˜ע‡ ,ף ˘‡ין כ‡ן פריע˙ בע"ח

˘ע„יין י˘ מ˜ום ל‰חזיר ‰חוב ‰ו‡ מ„ין

מˆו – ‰י˙יי˘ב בסבר‡ מ˘ ‰מˆינו ל„ע˙

"פריע˙ בע"ח מˆו ,"‰וז„ ‰וח˜ .ור‡י‰

רוב ‰פוס˜ים )מלב„ „ע ‰יחי„‡˘ ‰ל

˘ל‡ כן – מ„‰„ ‡‰ע˘ ‰חל חיוב על ‰לו‰

ולכן ,כל זמן ˘ל‡ נבר‡ „‡‰ם‰ ,י ‰חסר במˆי‡ו˙ם ˘ל כל פרטי ‰ברי‡˘ – ‰ל‡ ב‡ו

‰יר‡ים )סי' רעח .וב˘‰לם – סי' ˜ס„‡„ ((41ין

ל‰חזיר ‡˙ ‰חוב למלו‡) ‰ם ל‡ ‡מר

ע„יין ל˘לימו˙ם ,וכ‡ילו ˘ל‡ נבר‡ו ע„ ˘נבר‡ „‡‰ם; לכן ,נח˘ב˙ בˆ„˜ ברי‡˙ „‡‰ם

‚„ר „מˆו ‰על ‰לו ‰ל‰חזיר ‡˙ ‰חוב

מ˘מט ‡ני( ‰י‡ ר˜ „ע˙ יחי„ ,כנ"ל; ועו„,

כ"˙חיל˙ מע˘יך".

למלו‚) ‰ם ˜ו„ם ˘‡מר ‰מלו" ‰מ˘מיט

˘‡ם ‰וי ב‚„ר מˆו˘ ‰ל פריע˙ בעל-חוב,

"מחזיר

‰רי – ‡פילו למ"„ ˘מˆו ‰זו „פריע˙ בע"ח

‡ני"( ,ו‡עפ"כ ‡˘כחן „נ˜ר‡

42

חובו" .ול„ברינו מחוור ‰יטב ,כי ‡ף

‡ינ‡ ‰ל‡ מ„רבנן

˘‰לו ‰פטור מל‰חזיר ‡˙ ‰‰לו‡ ‰ו‡ין

כרך ט' ע' רכז ו‡ילך .ו˘"נ( – ז‰ו חיוב ממ˘,

כ‡ן פריע˙ בע"ח מˆו ,‰מ"מ ע„יין עומ„

ול‡ ר˜ ב‚„ר "רוח חכמים נוח ‰ממנו" .

‰חוב בעינו ,ול‡ נפ˜ע.43

ועיין בכ˙ובו˙ )פו ,סע"‡( „כופין על מ"ע.

ובס‚נון

)ר‡‡ ‰נˆי˜לופ„י˙ ‰למו„י˙
44

45

‡חר י˘ לפר˘ „‰בר„ ,ב‡מ˙

˘למו˙ם ומילו‡ם ,6ב‡מˆעו˙ עבו„˙ו ופעול˙ו בענייני ‰עולם; ועו„ ז‡˙‡˘ ,ף מ˙חיל‰
‰י˙ ‰ברי‡˙ ‰עולם וכל ברו‡יו ל˘ם כך – ˘יבו‡ „‡‰ם וי˙˜נם בעבו„˙ו;

‡ל‡˘ ,ב˙‰בוננו˙ בז ,‰נר‡„‰ ‰בר ˙מו‡‰ :‰פ˘ר לומר כן? ‰ל‡ עולם ‚„ול ורחב
י˘נו מלב„ בני „‡‰ם ,כ‡מור" :7מ ‰רבו מע˘יך " ,"'‰מ„‚ ‰לו מע˘יך  – !"'‰ו‡„רב:‰
כ˘עו˘ים ח˘בון מכל פרטי ‰ברי‡ ,‰נר‡ ‰כי „‡‰ם ‡ינו עי˜ר ‰ברי‡‰„ ;‰רי מין ‰מ„בר
‰ו‡ ‰מועט ביו˙ר„ ,מועט ‰ו‡ ממניין בעלי‰-חיים ,ומועט עו„ יו˙ר ממין ˆ‰ומח ,ועו„
יו˙ר – ממין „‰ומם?
‡ל‡„ ,ב‡מ˙ חי„ו˘ י˘ כ‡ן ,וממנו ˘מעינן ‰ור‡ ‰עי˜רי˙ ‡ו„ו˙ כללו˙ ‰ברי‡,‰
כ„ל˜מן.

בכל פעם כ‡˘ר ‡„ם לו ‰מחבירו – ‡זי על
חל˜ מנכסיו )בסכום ‰‰לו‡ (‰חל ‰מעין

 (41ור‡˙ ‰ועפו˙ ר‡ם ˘ם ס˜ט"ז מ‰ר˜‡נטי,
„‰יר‡ים חזר בו ,עיי"˘ ˘ל‡ חזר בו מ„‰ין ˘ˆריך
‰לו ‰ל‰חזירו למלו ‰ו‡ינו ר˘‡י לעכבו ‡ל‡ ע"פ
מלו ‰כו' .וס"ל כפ˘וטו ˘כל „‚‰ר ‰ו‡ ר˜ ˘ל‡
י‚ו˘ ‡˙ רע‰ו בפועל .ור‡‡ ‰ברבנ‡ל ר‡ ‰טו ,ב.
 (42וז‡ ‰ף „‡מרי' ל„‰י‡ „"כ˘‰ו‡ נו˙ן לו ‡ל
י‡מר לו בחוב ‡ני נו˙ן לך ‡ל‡ י‡מר לו ˘לי ‰ן
ובמ˙נ‡ ‰ני נו˙ן לך" )‚יטין לז ,ב( – ר‡ ‰יר‡ים
˘ם )סי' רעח( "ו˙י˜ון ל˘ון „יבור ‰ו‡ ˘˙˜נו לומר
במ˙נ˘ ‰י„‰ ‡‰בר ניכר ונר‡˘ ‰ל‡ ע"י נ‚י˘ ‰נו˙ן
לו".
ו‡ף ˘כ˙בו ל„ע˙ו „˘מיט˜„ ‰ר‡ ‡ינ ‰מחיל‰
כו' ,וי˘ ˘כ˙בו )נסמן ב‰ער˘ ‰לפנ"ז( ˘‰יר‡ים
חזר בו – ‰רי כ˘ב‡ ל‰חזיר חובו לפני ‡מיר˙
מ˘מט ‡ני ,פ˘יט‡ ˘נ˜ר‡ מחזיר חובו )כב‰ער‰
˘לפנ"ז( ,ו‚ם ‡ח"כ מ‡מיר˙ ‰לו‡" ‰עפ"כ" מ˘מע
‚ם כן ˘‰ו‡ מחזיר חובו ,כ„ברינו לעיל ברי˘ ס"„.
ור‡ ‰פר˘"י ‚יטין ˘ם „" ‰ע„ „‡מר.
 (43ול‰עיר מˆפנ˙ פענח כל‡ים פ"י ‰כ"ז )יט,
‚ .(„-מ ˙"„‰בסופו.

שלימות האדם  -ביטולו לה'
‰ס„ר ‰נזכר ,בו מין „‰ומם ‰ו‡ „‚‰ול ו‰מרוב ,‰ול‡חריו ˆ‰ומח ו‰חי ,ור˜ ל‡חר מכן
מין ‰מ„בר – נכון ר˜ כ‡˘ר מ˙ייחסים ‡ל ‰כמו˙‡ .ך מבחינ˙ ‡‰יכו˙‰ ,רי ‰ס„ר ‰ו‡
 (44ר‡ ‰ב‡רוכ ‰בˆמח ˆ„˜ חי„ו˘ים על "˘‰ס
סוף ˘ביעי˙ ב‚„ר רוח חכמים נוח ‰ממנו.
‡בל ל‰עיר „לפר˘"י כ˙ובו˙ )˘ם( „" ‰פריע˙
בע"ח מˆו" – ‰מˆו ‰עליו לפרוע חובו ול‡מ˙ „בריו
„כ˙יב ‰ין ˆ„˜ ˘י‰ ‡‰ן ˘לך ˆ„˜ כו'" ,ו‰רי לכמ‰
פירו˘ים ז‰ו ‰פירו˘ בסוף מ˘נ˙נו "כל ‰מ˜יים ‡˙
„ברו רוח חכמים נוח ‰ממנו" – ר"מ ורע"ב .ור‡‰
ירו˘למי ˘ביעי˙ כ‡ן‡ .בל ר‡ ‰ל˜מן בפנים– .
ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב ע'  157ו‡ילך.
 (45ולפי ‰יר‡ים ‰נ"ל ,י"ל בפ˘טו˙ „"רוח
חכמים נוח ‰ממנו" ‰יינו ‡חר ˘‡מר ‰מלו ‰מ˘מט
‡ני ˘‡ז כבר ‡ין עליו חוב לפרוע ,וכפ˘טו˙ ס„רם
במ˘נ‰„ ,‰מ˘נ" ‰רוח חכמים נוח ‰ממנו" ב‡‰
ל‡חרי מ"ח "‰מחזיר חוב ב˘ביעי˙ י‡מר לו מ˘מט
‡ני" .ר‡ ‰מל‡כ˙ ˘למ˘ ‰ם‡ .בל ברמב"ם מ˜„ים
"כל ‰מחזיר חוב ˘עבר ‰עליו ˘ביעי˙ רוח חכמים
נוח‰ ‰ימנו )ו‡ח"כ( וˆריך ‰מלו ‰לומר למחזיר
מ˘מיט ‡ני כו'".

‰פוך:
‰מ„ר‚‰ ‰נמוכ ‰ביו˙ר ‰י‡ – „‰ומם‡˘ ,ין בו כל סימן חיו˙ וˆמיח ;‰למעל ‰מז– ‰
ˆ‰ומח ,בו י˘נ˙ ‰כונ˙ ˆ‰מיח ‰ו„‚‰יל‡ ,‰ך ‡ין בו ˙כונ˙ חיים ו˙נוע ‰כבעלי ‰חיים;
למעל ‰מז – ‰בעלי ‰חיים‡ ,ך ‡ף ‰ם ‡ינם מ‚יעים למעל˙ „‡‰ם – ˘‰לם מכל ‰נבר‡ים,
‡˘ר מעל˙ו ‰י‡ ב˘כלו ‡˘ר חנן ‡ו˙ו ‡‰לו˜ים.

 .3ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ .ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰ניˆבים מז .‚ ,ועו„.
 .4וי˜"ר רפכ"ט.
 .5ר‡ ‰בחיי בר‡˘י˙ ‡ .‚ ,ר"ן לר" ‰טז .‡ ,ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ לר" ‰כז .‡ ,מ‡מר „" ‰ז‰ ‰יום „"˘˙ ,ו˙˘"ט.
ועו„.
 .6ר‡ ‰ב"ר פי"‡ ,ו" :כל מ˘ ‰נבר‡ כו' ˆריכין ע˘י."‰
‰˙ .7לים ˜„ ,כ„ˆ .ב ,ו.

אוצרות המועדים

ו

כי ‡ף ˘בבעלי ‰חיים י˘נ‚ ‰ם כן ˙כונ˙ ˘‰כל במי„ ‰מסוימ˙‰ – 8רי ‡ין ˘כל
‰בעל חיים מ˘מ˘ כמטר ‰לעˆמו‡ ,ל‡ מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ר˜ בכ„י ל˘מ˘ ול˘ר˙ ‡˙ ˆרכיו
‰טבעיים .מ˘‡"כ ˘כל „‡‰ם )ב‡ם ‡כן ‰נ˙‚‰ו ‰י‡ כ‡„ם( – מטר˙ו ‡‰מי˙י˙ ‡ינ‰
ל˘מ˘ עבור כלכול וˆ ˙‚˘‰רכי „‡‰ם ‰טבעיים ,כ‡כיל ‰ו˘˙יי ‰וכיוˆ‡ ב‰ם – ‡ל‡ ‰ינו
מטר ‰לכ˘עˆמו ,ל˘‰כיל ול˘‰י‚ בו „ברי ˘כל.

ראש השנה
י‰י ‰לך ‡˙ ‡חיך ˙˘מט י„ך".37

ועפ"ז

יובן מ˘ ‰ב‰מˆו˙ ל"˙

כ‚

"מ˘מיט ‡ני וכבר נפטר˙ ממני" – „עי"ז
)ס‰מ"ˆ

ל"˙ רל( כללם ‰רמב"ם יח„‰" :ז‰ירנו
˘ל‡ ל˙בוע מ˘‡ו˙ ב˘נ˙ ˘‰מיט‰

˘‡ינו ˙ובעו ˘וב ‰לו ‰נפטר מ˘עבו„ו
למלו.39‰

ועיין

י˙יר ‰מזו ב˜ˆ"‰ח

)סי' ˜„ ס˜"ב(

˘נ‡מר ˘מוט

„ב‰לו‡ ‰בכלל‡ ,ף ˘ל‡ ב˘נ˙ ˘‰מיט,‰

וי˙יר ‰מזו – ˙כלי˙ ו˘לימו˙ ˘כל „‡‰ם ‰י‡„ ,ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו נע˘ ‰מ˘ר˙ לˆרכיו

כל בעל מ˘ ‰י„ו כו' ו‡ינו מו˙ר ל‚ו˘

כ˘‡ין ‰מלו˙ ‰ובע ‡ין על ‰לו ‰מˆו‰

‰טבעיים ˘ל „‡‰ם‡ ,ל‡ ל‰יפך – ‰ם נע˘ים מ˘ר˙ים ל˘כל„ :עיסו˜ו ב‡כיל ‰ו˘˙יי‰

כו' ‡בל י˘מט" .ועיין ‚ם בספר ‰י„ ˘ם

לפרוע .ו‚ם ל„ע˙ ‰נ˙"‰מ

ו˘‡ר ˆרכי „‡‰ם‰ ,ו‡ בכ„י ˘יוכל ל˙‰עלו˙ ול˙‰רומם למעל ‰מעל ‰ב„ברי ˘כל

רפ"ט ˘כ˙ב" :מ"ע ל˘‰מיט ‰מלו ‰כו'

„חייב כיון ˘רחמנ‡ חייב‡ לפרוע‰ ,יינו

ובעניינים רוחניים.

ו˙‰ובע חוב כו' עבר על ל"˙ ˘נ‡מר כו'",

„ו˜‡ ‰יכ‡ ˘חסר˙‰ ‰ביע ‰בפועל‡ ,בל

ול‡ כ˙ב בל˘ון "מ"ע ל˘‰מיט כו' ו‡סור

בנ„ון „י„ן „)מˆו ‰ו(‡יסור על ‰מלו‰

ל˙בוע כו'" ˘‡ז ‰י ‰ברור ˘‰ם ב' ענינים

ל˙בוע כו' ,י"ל ˘‚ם ל˘יט˙ו ‡ין על

נפר„ים.

‰לו ‰מˆו ‰לפרוע .וכ„מ˘מע מ‰ל˘ון

‡ל‡ ˘מכל מ˜ום ,מעל˙ ˘כל „‡‰ם ‡ינ ‰ע„יין ˙כלי˙ ˘לימו˙ מין ‰מ„בר:
„‰נ˘ ,‰לימו˙ כל מין ומין ‰י‡ בע˙ ˘נכלל במין ‰נעל ‰ממנו˙ :כלי˙ „‰ומם – ל‰יכלל
בˆומחˆ‰ ,ומח – בחי‰ ,חי – במ„בר ,ומין ‰מ„בר – ˘מעל˙ו ‰י‡ ב˘כלו˘ ,לימו˙ו

‡בל י˘מטו כלם יח„יו

38

רוח חכמים נוח‰ ‰ימנו ול‡ ˜יום מˆו˙

‡‰מי˙י˙ ‰י‡ בע˙ ˘˘כלו ב‡ ל‰כר ‰במ˘ ‰למעל ‰מן ˘‰כל ולמעל ‰ממˆי‡ו˙ו.
ו‰כר˙ו ו‰ר‚˘˙ו בז‰ ‰י‡ ע„ כ„י כך˘˘ ,כלו נע˘ ‰בטל כלפי מ˘ ‰למעל ‰ממנו.
כלומר˘ :כל „‡‰ם ב‡ ל‰כר ‰וי„יע ‰במˆי‡ו˙ בור‡ עולם ,וע„ ˘ב‡ ל‰כר ‰כי ˙כלי˙
˘לימו˙ו ‰י‡ – 'לבטל' ‡˙ עˆמו ,וכן ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰עולם כולו ,כלפי ˜‰ב" ,‰בור‡ ‰עולם
ומנ‰י‚ו.

ה
יפלפל עוד בהא דחובת גברא בשמיטת
כספים הוא רק שלא לתבוע ,וידון אם
עדיין יש כאן פריעת בע"ח מצוה
‡מנם,

‡ף „‡מרינן ˘ˆ‰יווי ‰ו‡ ר˜

˘ל‡ ל˙בוע ,ול‡ ˘‰מט‚ ‰מור ,‰מ"מ

ביום השישי הושגה תכלית השלימות
‡מי˙˙ ˘לימו˙ זו ‰נזכר˙ לעיל‰ ,ו˘‚ ‰בר‡˘˘‰-נ‰ ‰ר‡˘ון ,יום ˘‰י˘י לברי‡– ‰
כ‡˘ר בר‡ ˜‰ב"„‡‰ ˙‡ ‰ם ‰ר‡˘ון על פני „‡‰מ:‰
מסופר ב„ברי חז"ל˙˘ ,9יכף ביום ברי‡˙ו „ר˘ ‡„ם ‰ר‡˘ון מכל ‰ברו‡ים ו‰כריז

כיון ˘ˆ‰יווי "ל‡ י‚ו˘" מחייב ומכריח
‡˙ ‰מלו˘ ‰יעזוב ‡˙ ‰חוב ול‡ י˙בענו,
˘וב מובן ˘ב„רך ממיל‡ בטל ˘‰עבו„
)כי  ‡‰ב˙ ‡‰לי‡( ,וכל˘ון ‰רמב"ם:

‰עולם כולו ˘יכיר ,בכך ˘י˘נו " '‰עו˘נו" ,ובכך ˘ˆריך ל˙‰בטל ול˙˘‰חוו˙ לפניו.
‰ר‡˘ון ופעול˙ו ב˜רב ‰נבר‡ים – ‡˘ר לכן‰ ,ו‡ ‰ו‡ עי˜ר ‰ברי‡ ‰ו˙כלי˙ ,‰ור‡וי ונכון
ל˜רו‡ ליום ז ‰יום "˙חיל˙ מע˘יך".
‰נ ‰‚‰זו עו„נ ‰ממ˘יכ ,‰וˆריכ ‰לח„ור ‚ם בחיינו ע˙ .‰כמוכח מן '˘יר ˘ל יום' „יום

 .8ר‡ ‰ברכו˙ ס‡ ,ב ובכ"מ.
 .9כמוב‡ בפר˜י „רבי ‡ליעזר פי"‡ .ז‰ר חל˜ ‚ סוף פ' ‡מור.

פבע"ח וכיו"ב ,ו‰יינו ˘‡ין כ‡ן מˆו ‰על
‚וף ‰לו.‰

מי‰ו,

כל ז‰ ‰ו‡ ר˜ ביטול ˘‰עבו„

ביחס )˘ב‚„ר ‚בר‡( בין ‰מלו ‰ו‰לו,‰
‡בל ˘‰עבו„ ˘על נכסי ‰לו ‰עומ„
בעינו ,40כי עˆם ‰חוב כ˘לעˆמו ל‡ נפ˜ע,
ול‰כי ע„יין רוח חכמים נוח.‰

)ומ"˘

‰רמב"ם

˘ם

)פ"ט

ס(„"‰

"וכ˘˙˘˜ע חמ ‰בליל ר"˘ ‰ל מוˆ‡י

ו‰חוב˙ ‚בר‡ ˘על ‰לו ‰לפרוע ‡˙ ‰חוב

לפני‰ם" :בו‡ו נ˘˙חו ‰ונכרע ‰נברכ ‰לפני  '‰עו˘נו"! – ו‰יינו‰˘ ,כיר ,ופעל ‚ם על
זו‰י ˘‰לימו˙ ‡‰מי˙י˙ ˘ב‡ ‰לעולם ביום ˘‰י˘י לברי‡ ,‰ב‡מˆעו˙ ברי‡˙ ‡„ם

)˘ם ס˜"‡(

 (37ולפי ז ‰מˆ˘ ‰ריך לומר מ˘מט ‡ני ל„ע˙
‰רמב"ם כיון „כל „‚‰ר ‰ו‡ מˆ„ ל‡ י‚ו˘ ,י"ל
„ס"ל „‰וי מˆו˘ ‰י‡מר ˘‰‰מט ‰בפ ‰כפר˘"י
‚יטין ו˘ב˙ ˘ם .וכן ‰ו‡ „ע˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰לכו˙
‰לו‡ ‰סל"ו) .וכ"כ במר„כי ˘ם ו‡ו"ז פ"‡ „ע"ז
סי' ˜ח ל„ע˙ם „˘ביעי˙ מ˘מט˙ מ‡ילי .‰ור‡‰
˙וס' רי"„ ‚יטין לז ,ב .ב"ח חו"מ סי' סז ס˜ל"‰
וס˜ל"ו( .וברי"פ פערל‡ ˘ם ב˙חל˙ו )רסב („ ,כ˙ב
„ל‰רמב"ם בל‡ ‡מיר˙ מ˘מט ‡ני עובר בל‡ י‚ו˘.
 (38כ" ‰ב‰וˆ‡˘ ‰לפנינו‡ .בל ב˙ר‚ום ˜‡פח
"י˘מטו כליל ל‚מרי" .וב‰וˆ‡˙ ‰עליר מ˙ר‚ום ‡"‡
"‡בל יפלו ל‚מרי".

 (39ול˘ונו "וכבר נפטר˙ ממני" ‰יינו ˘נפטר˙
ממני ל‡ ע"י ‡מיר˙ו עכ˘יו "מ˘מיט ‡ני".
 (40ל‰עיר מ˙ומים ˘ם„ ,ס"ל לר˘"י בפי' „ברי
ר"˘ בספרי "בעל מ˘ ‰ול‡ ‰יור˘" „עי˜ר מ‰
˘˜‰פי„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ לל‡ י‚ו˘ ‡ו˙ו „‰ו‡ מ˘ועב„
‚ופו ‚ו' וב˘ביעי˙ פטר˙‰ ‰ור ‰לבל יכול לנ‚ו˘
‡ו˙ו ‰פ˜יע˘ ‰עבו„ ‚‰וף כו' ‡בל בלו ‰מ˙
ונ˘˙ייר נכסים נכסי ‡ביו ערבים ב˘ביל ‡ביו כו'
נכסיו ערבים מיום ‰לו‡ ‰כו' ו‚וב ‰מ‰ם .ור‡ ‰בי˙
רי„ב"ז ‰ל' ˘ביעי˙ ס"י בסופו.
ויומ˙˜ ע"פ „ע˙ ר"˙ )ר"ן כ˙ובו˙ פ ,‰ב( „˘ני
˘עבו„ים י˘ לו למלו ‰על ‰לו˘ ‰עבו„ ‚ופו ˘‰ו‡
מחוייב לפרוע ו˘עבו„ על נכסיו ,וכ˘מחלו פ˜ע
˘עבו„ ‚‰וף וממיל‡ ˘עבו„ נכסים כו' מ˘‡"כ
כ˘מ˙ ‰לו ‰כו' ,ו‰רי בנ„ון „י„ן ‰מלו ‰ל‡ מחל
˘‰עבו„ ,ו‡"כ מובן ˘נ˘‡ר ‡יז˘ ‰עבו„ נכסים.

אוצרות המועדים

כב

ראש השנה

ז

ב˘ביעי˙ ‡ינ ‰ב‚„ר ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡

ול‡ ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ .כי „וח˜ לומר

˘‰י˘י ,יום ברי‡˙ „‡‰ם‡ ,ו˙ו ˜בעו לומר מ„י ˘בוע ב˘בוע במ˘ך כל ˘‰נ '‰" – ‰מלך

– ˘‰חוב נפ˜ע ומ˙בטל ל‚מרי ב„רך

˘ב‡מ˙ ס"ל ˘כבר נ˘מט ‰חוב מעˆמו,

‚‡ו˙ לב˘"  .כי זו ‰י˙ ‰פעול˙ו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון ביום ז‰˘ ,‰כיר ˙יכף עם ברי‡˙ו ‡˙

– כי ‡ם חוב˙ ‚בר‡ ‰י‡ על

וכל ‰מˆו‰ ‰י‡ ר˜ ˘י‡מר מ˘מט ב„בור,

ריבונו˙ו ˘ל ‡„ון כל עולמים ,ורומם ‡˙ עˆמו – ו‡˙ כל ‰עולם כולו עימו – ל‰יו˙ בטל

‰מלו ‰ל˘מט ‡˙ ‰חוב ,וכן מוכח

„ ‡‰ר˜ כ˘ב‡ ‰לו ‰ל‰חזיר מˆינו ל„ין

‡ל  '‰עו˘נו ,מלך כל ‡‰ר.ı

ב˙˘וב˙ מ‰ר˘„"ם )חו"מ סי' ס‡(" :ו˘מ‡

זˆ˘ ‰ריך ˘י‡מר מ˘מט ‡ני ,ול‡ פסי˜‡

‡פי' טעמ‡ „ב"„ ‡בי‰ן ˘ל י˙ומין ל‡

מיל˙‡ בכל מלו ‰ע„ ˘י˙כן לומר "מ"ע

ממיל‡

31

‡יˆטריך לי˙ומים ˜טנים ˘‰לוו ˘‰רי
ל‡ו בני מיעב„ מˆו ‰נינ‰ו ו˜ר‡ כו'"

32

)ועי"˘ בסוף ˘˙‰וב ,(‰ו‡י ‰וי ‡פ˜ע˙‡
„מלכ‡‰ ,רי ‰חיוב נפ˜ע מ‡ליו ולמ‡י
נפ˜"מ )וכמ"˘ כבר במנ"ח ˘ם(.33

ועו„

‰‰ור‡ ‰מכל ‡‰מור ב˜ˆר:‰

„‡ם לז ‰כוונ˙ו ‰ו"ל לפר˘ .
35

ולפי מ‡„ ‰מרינן נמי „‚„ר ‰חיוב ‰ו‡
ר˜ ˘ל‡ י˙בענו ,מבו‡ר מ"˘ ‰רמב"ם
)˘ם פ"ט ‰כ"ח" :(36וˆריך ‰מלו ‰לומר

‡כיל ‰ו˘˙י ‰ו„ומי‰ם ,עם כל ‰‰כנו˙ „‰רו˘ו˙ ל‰ם;11

מ˘מע מ‰ר‡יו˙ „לעיל„‚˘ ,ר

חיוב ז˘ ‰על ‚‰בר‡ ‡ינו ל‰פ˜יע ‡˙
‰חוב ולבטל ‡ו˙ו ל‚מרי‡ ,ל‡ ר˜ לעזוב

˘נ‡מר ל‡ י‚ו˘ ו‰רי ל‡ נ‚˘" .ו‰יינו,

)"מ˘מט"( ‡˙ ‰חוב ,פירו˘ ˘ל‡ י˙בענו

˘‰חיוב ו‰מˆו˘ ‰על ‰מלו") ‰מ˘מט

)"ל‡ י‚ו˘"(.

‡ני"( מו‚„רים ר˜ לכך ˘מ˜יים ˆ‰יווי

ול„ברינו

˘‡ין

‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ,יובן ‚ם מ"˘ ‰רמב"ם
)רפ"ט ˘ם .ובס‰מ"ˆ מ"ע ˜מ‡" :(34מˆו˙ ע˘‰
ל˘‰מיט ‰מלו ‰ב˘ביעי˙ ˘נ‡מר כו'",
„„ברים ‡לו י˘ ל‰ם מ˜ום ,בפ˘טו˙ ,ר˜
‡י נימ‡ „˘‰‰מט‰ ‰י‡ חיוב על ‰מלו,‰

‡ (31בל במר„כי ‚יטין פ"„ סי' ˘פ˘„" :ביעי˙
‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ‰ו‡ ‡ע"‚ „ל‡ ‡מר מ˘מט ‡ני".
ור‡ ‰סמ"ע ˘ו"ע חו"מ סס"ז ס˜ט"ו .וכן פ˘יט‡ לי‰
ל‰מנ"ח מˆו˙ ‰עז ב˙חיל˙ו .ור‡ ‰ספר ˙‰רומו˙
˘ער מ) ‰חל˜ ‡'( ‡ו˙ ) '‰ו˙˘ובו˙ ‰ר‡"˘ כלל
עז ‡ו˙ „'( ב˘ם ˙˘וב˙ ‰רמב"ן .ול‰עיר מפר˘"י
‚יטין )לו ‰"„ ‡ ,מוסרני˘ .ם ,ב „" ‰רב‡( „˙ירוı
רב‡ "‰פ˜ר ב"„ ‰י‰ ‰פ˜ר" ˜‡י ‚ם על ˜ו˘י‡ '‡‰
˘ם "ומי ‡יכ‡ מי„י „מ„‡וריי˙‡ מ˘מט‡ ו˜˙‰ין
‰לל „ל‡ ˙˘מט" .וע„"ז בחי' ‰ר˘ב"‡ ˘ם )ו˘ם:
"‡פ˜ר ‰לל ממונו ˘ל לו ‰ל‚בי מלו ‰ומ‚בי לי.("‰
וי"ל.

כ‡˘ר י˙בונן „‡‰ם ב‡ורחו˙ חייו ,י˘ים ‡ל לבו – כי רוב מ˘ך ימי חייו ורוב ענייניו,
מו˜„˘ים עבור „ברים ‰נר‡ים ,ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ,‰כ„ברים ‚˘מיים ו‰וויו˙ ‰עולם .כמו

‡מר לו ‡עפ"כ רˆוני ˘˙˜בל ,י˜בל ממנו

˘מיט˙

לא הכמות עיקר

ל˘‰מיט ‰מלו ‰ב˘ביעי˙ כו'" .ועו„,

למחזיר מ˘מיט ‡ני וכבר נפטר˙ ממני,

כספים

10

"ל‡ י‚ו˘" ו‡ינו ˙ובע ‡˙ ‰חוב .פירו˘,
„‡ין לומר ˘ˆיווי ז"„ ‰ל‡ י‚ו˘" )˘ל‡
ל˙בוע ‰חוב( ‰ו‡ ל‡ו ו‡יסור בפני עˆמו
ב˘מיט˙ כספים )נוסף ל‚וף ועˆם „ין
˘‰מיט‰˘ ,‰חוב נ˘מט(‡ ,ל‡ ‰ו‡ ‰ו‡
)‚ם( ‚וף ˜יום חיוב ˘‰‰מט) ‰כמˆו˙
ע˘ .(‰וכל˘ון ‰חינוך )מˆו˙ ‰עז(" :לעזוב

כמו כן ,מ˙וך כללו˙ בני „‡‰ם ,מין '‰מ„בר' – ‚„ול מספרם ˘ל ‡לו '‰מונחים' ב‰וויו˙
‰עולם ,מ‡לו '‰מונחים' בעניינים רוחניים .ובכלל – מר‚י˘ „‡‰ם ˘מו˜ף ‰ו‡ בעולם
‚„ול˘ ,כל-כולו מונח בעניינים ‚ופניים חומריים; ומכך יכול „‡‰ם ליפול בספי˜ו˙ ,ולבו‡
למס˜נ‡ כוזב˙ – ˘„‰ברים ‚‰ופניים ו˘‚‰מיים ˘בעולם‰ ,ם ‰עי˜ר.
ולז ‰ב‡ יום ר‡˘˘‰-נ ‰ומלמ„נו‡‰˘ ,מ˙ ‚‰מור ‰ו‡ ‰‰יפך מז:‰
ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ,נוˆלו חמ˘ ‰ימים מל‡ים )ו‚ם חל˜ מיום ˘‰י˘י (12עבור ברי‡˙
כל ‰נבר‡ים ˘‰ונים .ועם ז‡˙‰ ,נ„ ‰ו˜‡ „‡‰ם˘ ,בכמו˙ )בזמן ובמ˜ום( ‡ינו ‡ל‡ חל˜
˜טן ביו˙ר מן ‰ברי‡‰ – ‰ו‡ ‰מ‰ו ‰עי˜ר ו˙כלי˙ ‰ברי‡ .‰וב‡„ם ‚ופ‡ – ‡ין ‚‰וף ˘‰ו‡
"עפר מן „‡‰מ "‰עי˜ר )‡ף ˘יˆיר˙ו ‡רכ ‰כמ˘ ‰עו˙‡ ,(13ל‡ „ו˜‡ נ˘מ˙ו‡ ,ו˙ ‰נפח
בו ˜‰ב"˙ ‰וך ר‚ע ˜טן )"ויפח ב‡פיו נ˘מ˙ חיים"( – נ˘מ‰˘ ‰י‡ "חל˜ ‡ל˜ ‰ממעל
ממ˘".14

‰חובו˙" – ‰יינו‚˘ ,וף מˆו˙ ע˘‰

מכ‡ן נלמ„˙ ‰ור‡ ‰נוספ˙:

„˘מיט˙ כספים ‰י‡ ב˜יום ‰ל‡ו ˘ל‡

כ‡˘ר מ„ברים עם ‰זול˙ ‡ו„ו˙ ˆ‰ורך ל˜יים ˙ור ‰ומˆוו˙ בחיי ‰יום יום ,ב‡˙‰ם

ל˙בעם.

וכמ˘מעו˙

ל˘ון

‰כ˙ובים:

"˘מוט כל בעל מ˘ ‰י„ו ‡˘ר י˘ ‰ברע‰ו
ל‡ י‚ו˘ ‡˙ רע‰ו ו‡˙ ‡חיו ‚ו' ו‡˘ר

לˆיווי  ,'‰בור‡ כל ‰עולם‰ ,מ˘‚יח על כל ‡ח„ ו‡ח˙ בכל מ˜ום ובכל ר‚ע – י˘נם ‡ח„ים
˘‰ו‡לים‡ :ם ‡מ˙ „‰בר ˘זו‰י ˙כלי˙ ‰ברי‡‡ ,‰יך י˙כן ˘˘ומרי ˙‰ור ‰ו‰מˆו ‰עם
כל „˜„‰ו˜ים ,ע„יין ‡ינם במספר ‰מכריע? ו‡יך י˙כן בכלל ˘בני י˘ר‡ל ‰ם "‰מעט מכל
‰עמים"?

 .10סוף מס' ˙מי„ ובפי"‰מ ˘ם.
 .11ר‡ ‰בז„˜‰ ‰מ˙ ‰רמב"ם לפי"‰מ˜ ,רוב לסופ„ ‰"„ :‰ע כי „˜‰מונים ח˜רו.

 (32וע„"ז מוכח ‚ם מ˜ו˘יי˙ ˙‰ומים סס"ז
ס˜כ".‰

 .12ר‡ ‰רמב"ן בר‡˘י˙ ב .‚ ,ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ לסנ„‰רין לח ,ב.

 (33ור‡‰ ‰נסמן ל˜מן ‰ער.39 ‰

 (35ור‡ ‰רי"פ פערל‡ ˘ם .ל˜מן ‰ער.36 ‰

 .13סנ„‰רין לח ,ב.

 (34ר‡ ‰בי‡ור ‰רי"פ פערל‡ ˘ם )רסו.(‚ ,

 (36ור‡ ‰ר„ב"ז וכס"מ ˘ם.

˙ .14ני‡ רפ"ב.

אוצרות המועדים

ח

ראש השנה

ולז ‰ב‡ יום ר‡˘˘‰-נ ‰ומלמ„נו" :ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" – ‡ין ‰כמו˙ עי˜ר כי
‡ם ‡‰יכו˙ .ולכן‡ ,ף ˘„‡‰ם ‰ו‡ ˜טן בכמו˙‰ ,רי יכול ‰ו‡ לפעול בחל˜ו בעולם ,וע„
˘יכול ‰ו‡ לרומם ‡˙ ‰עולם כולו ול‰בי‡ו לי„י ‰כר '‰"˘ ‰מלך ‚‡ו˙ לב˘" – ל‰מליך
‡˙ ˜‰ב" ‰על ‰עולם כולו.

"ללמדך" דרכי אדם הראשון
‰ור‡ ‰ועי„ו„ נוסף בעבו„‡‰ ‰מור ,‰מלמ„˙ ‡ו˙נו ˙‰ור ‰מ‡ופן ברי‡˙ „‡‰ם:
ברי‡˙ „‡‰ם נב„ל˙ מ˘‡ר ‰נבר‡ים בכמ„ ‰ברים ,ובמיוח„ – בכך ˘נבר‡ יחי„י„ ,ל‡
כ˘‡ר ‰נבר‡ים ˘נבר‡ו מלכ˙חיל ‰במספר רב.
„בר ז ‰מור ‰ומ„‚י˘‚„ ,ם ‡י˘ ‡ח„ ויחי„ ,י˘ בי„ו ‰יכול˙ ל‰בי‡ ‡˙ ‰ברי‡ ‰כול‰
‡ל ˙כלי˙ ‰ו˘למו˙ ,‰כ˘ם ˘ע˘„‡ ‰ם ‰ר‡˘ון ˘‰כריז ו‡ף פעל ‡ˆל כל ברו‡י ‰עולם:
"בו‡ו נ˘˙חו ‰ונכרע ‰נברכ ‰לפני  '‰עו˘נו".
ו‡ל י‡מר ‡„ם ,כי ז‰ו „בר מיוח„ ל‡„ם ‰ר‡˘ון ,ו‡ין ˘ייך ללמו„ מכ‡ן ‰ור‡‰

ועבר ‰עליו ˘ביעי˙

ד

˘ביעי˙ ˘ם (( י‡מר לו מ˘מט ‡ני‡ ,מר
לו ‡עפ"כ ,י˜בל ממנו ˘נ‡מר וז„ ‰בר

י"ל מ˜ור ו‰וכח ‰ב‰יפוך,

ל„‰ע ‰ו‰סבר‡ ˘˘מיט˙ ˜ר˜עו˙ ‡ינ‰
‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ כי ‡ם חוב˙ ‚בר‡.

סע"‡ .ו˘"נ(" :וז„ ‰בר ˘‰מיט˘ ‰מוט
)ר‡ ‰טו ,ב( ב˘˙י ˘מיטו˙ ‰כ˙וב מ„בר
‡ח˙ ˘מיט˙ ˜ר˜ע ו‡ח˙ ˘מיט˙ כספים.
בזמן ˘‡˙ ‰מ˘מט ˜ר˜ע כו'" .ו‡ע"‚ „זו
„ע˙ רבי ‰י‡ ול‡ „ע˙ רבנן ‡‰ – 27מ"מ
ל‡ נחל˜ו ‡ל‡ על „ברי רבי "בזמן ˘‡˙‰

‚ופ‡ נע˘ ‰בכ„י ל‰ורו˙ לנו וללמ„נו כי ‡ף ‰נ˙‚‰נו ˆריכ ‰ל‰יו˙ ב‡ופן כז.‰

ל‰רמב"ם )מ"ע ˜מ‡( ובחינוך )מˆו˙ ‰עז(:
ול˘ון ˙‰וספ˙‡ ב˘˙י ˘מיטו˙ ‰כ˙וב

בעולם ˘סביבו˘ ,יכיר ויר‚י˘ כי " '‰מלך ‚‡ו˙ לב˘".
ויום ר‡˘˘‰-נ‡ ,‰ו˙ו יום בו נבר‡ „‡‰ם ‰ר‡˘ון יחי„י בעולמו – ‰ו‡ ‰מזכיר לכל
י‰ו„י ‡ו„ו˙ חוב˙ו זו:

מ„בר ‡ח˙ ˘מיט˙ ˜ר˜עו˙ ו‡ח˙ ˘מיט˙
כספים .ע"כ.28

בחינוך ‰מ˙‡ים‡ ,ו – „‰עולם ‚„ול כל כך ו‰ו‡ ‡ינו ‡ל‡ ‡ח„ ויחי„ ,ו‡יך יכול לפעול
בו מ‡ומ?‰
יום ר‡˘˘‰-נ‡ ‰ף נו˙ן ‡˙ ‰כוחו˙ למל‡ו˙ ‡˙ חוב˙נו זו :ביום ז ‰מ˙ח„˘˙ ‰ברי‡‰
כול ;‰יום ז ‰פו˙ח ˘נ ‰ח„˘ ‰ונו˙ן כוחו˙ ח„˘ים ו'רעננו˙' ח„˘ – ‰כ˘ם ˘‰י ‰בר‡˘-
˘‰נ‰ ‰ר‡˘ון ,בו נבר‡ „‡‰ם בכוחו˙ ח„˘ים˘ ,ב‰ם ˆ‰ליח ל‰בי‡ ‡˙ כל ‰ברי‡‰
ל˙˘‰חוו˙ לפני .'‰
◇ ◇ ◇

זו ‰ו‡ ˘רˆונו "לפרוע" ‡˙ ‰חוב ˘י˘נו
)ול‡ נ˙ינ˙ מ˙נ ‰ס˙ם מח„˘( .עיין בר"˘
וברע"ב ˘ם‡" :ני רוˆ ‰לפרוע )לך(".30
ובפר˘"י ‚יטין ˘ם )„" ‰ו‡ם( "‡ני רוˆ‰
ל‰חזירו לך" .וי˙יר ‰מזו מˆינו בל˘ון
ר˘"י ב˘ב˙ )˜מח ,ב(‡" :עפ"כ ‡יני חפı
˘י˘מטו י˜בל ממנו"„ .מ˘מע ˘ב‡מיר˙
‡עפ"כ נמנע˙ ˘‰‰מט ‰ו˘וב ‰חוב י˘נו
כ„מעי˜ר‡ ממ˘.

וב‡מ˙

‡ילו ‰י ‰ז ‰ב‚„ר ‡פ˜ע˙‡

„מלכ‡ ‰י ‰לנו לומר ‡ף י˙יר ‰מזו„ ,כיון
˘˙‰ור‡ ‰מר˘˘ ‰ביעי˙ מ˘מט˙ ‡˙

ו‰נ ,‰לענין ˘מיט˙ כספים ˙נן במ˙ני'

‰חוב ומבטל˙ ‡ו˙ו‰ ,רי ‡„רב ,‰לכ‡ור‰

)פ"י מ"ח‚ .יטין לז ,רי˘ ע"ב )ב˘ינוי

‰יˆ ‰ריך ל‡‰סר על ‰לו ‰לע˘ו˙

„˘ביעי˙

ל˘ון((‰" :מחזיר חוב ב˘ביעי˙ )‡חרי זמן
˘‰‰מט ,‰פירו˘ ,בזמן ˘˘‰ביעי˙ נו˙‚‰

פעול‰ ‰פכי˙ מז – ‰ל‰חזיר ‡˙ ‰ממון
ב˙ור˙ חוב; ‡ך ב˘"ס ‡מרינן ל„‰י‡
„ל‡ זו בלב„ ˘מו˙ר לו ללו ‰לע˘ו˙ כן

יום ר‡˘˘‰-נ‰ – ‰ו‡ ‰יום ‰מו„יע ‡˙ חוסר ‡‰מ˙ ב˙ירוˆי‰ם ˘ל ‡לו ˘‡ין ממל‡ים
‡˙ חוב˙ם זו ,ב‡מרם ˘'‡י ‡פ˘ר ל˘נו˙ ‡˙ ‰עולם'‡ ,ו – ˘‰ורי‰ם ל‡ ‰כינו ‡ו˙ם לכך

˘‰חוב ˜יים( ,ו"מ˘מט ‡ני"‡ ,ינו מחוור,
‰לוו‡" ‰עפ"כ"„ ,פיר˘ו ˘˙וכן ‡מיר‰

ל˘מיט˙ כספים ,26כ„‡י˙‡ ב‚יטין

בעבו„˙נו ‡נו – „כבר ‰ורונו חז"ל" :לפיכך נבר‡ „‡‰ם יחי„י ,ללמ„ך  . .נפ˘ ‡ח˙

נמˆ‡ – י˘ לו ‡˙ ‰יכול˙ ‰מל‡) ‰וממיל‡ – ‚ם ‰חוב ‰לנˆל (‰לפעול בעˆמו ל˘‰י‚ ‡˙

‰רי ל˘ון ‰מ˘נ‰" ‰מחזיר חוב" )‰יינו

וב„˜‰ים ‰„ ‡‰ו˜˘˘ ‰מיט˙ ˜ר˜עו˙

מי˘ר‡ל כ‡ילו  . .עולם מל‡" .כלומר :מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב"„‡‰ ˙‡ ‰ם יחי„י „ו˜‡ – ‰רי ז‰

˘‰למו˙ ‰כי עליונ˘ ,‰ל ביטול ו˜בל˙ עול מלכו˙ו ˘ל ˜‰ב" .‰ול‡ בעˆמו לב„‡ ,ל‡ ‚ם

‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ו‰חוב נפ˜ע ומ˙בטל,

)לו,

מ˘מט ˜ר˜ע כו'"‡ ,בל ל‡ על ‰י˜˘

כל י‰ו„י וי‰ו„י‚ ,ם בזמננו ז ,‰ב‡יז ‰מ˜ום ˘י‰י ‰וב‡יז ‰מעמ„ ומˆב ˘בו ‰ו‡

˘‰מיט ."‰ו‰נ‡ ,‰י נימ‡ „˘מיט‰ ‰י‡

וכמו‰ו ‚ם פירו˘ ‰מפר˘ים ב‡מיר˙

˘‰מט˙ ˜ר˜ע ל˘‰מט˙ כספים .ובס‰מ"ˆ

‰וי ‡ומר:

)פר˘"י ‚יטין ˘ם‰ .ר‡"˘
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יקדים לבאר גדר שמיטת כספים,
דלהרמב"ם הוי רק חובת גברא
וב‡מ˙

כ‡

 (26ל‰עיר מרע"מ רי˘ פר˘˙ ב‰ר )ז‰ר ח"‚ ˜ח,
ב(" :פ˜ו„‡ „‡ ל˘בו˙ ב˘נ˘‰ ‰ביעי˙ כו' ו‡ב˙רי‰
ל˘‰מיט כספים ב˘ביעי˙ כו'" .ובוי˜"ר ˘ם :ו‡"˙
‡ינו מ„בר ב˘ומרי ˘ביעי˙ נ‡מר כ‡ן עו˘י „ברו
ונ‡מר ל‰לן וז„ ‰בר ˘‰מיט ‰מ„ ‰בר ˘נ‡מר ל‰לן
ב˘ומרי ˘ביעי˙ ‰כ˙וב מ„בר ‡ף „בר ‡‰מור כ‡ן
ב˘ומרי ˘ביעי˙ ‰כ˙וב מ„בר.
 (27עיין ב‚יטין ˘ם :ב˘ביעי˙ בזמן ‰ז ‰ורבי ‰י‡
)ור‡ ‰פר˘"י ˘ם „" ‰ב˘ביעי˙˘ .ם ע"ב „" ‰רב‡(.
ובמו"˜ ב ,סע"ב מוסיף "‡פי' ˙ימ‡ רבנן כו'".
 (28ועיין בספר ל‡ור ‰‰לכ ‰ל‚‰ר˘"י זוין ז"ל
)ע' ˜י( „רוב ‰ר‡˘ונים פס˜י כרבי ,ו‡˘ר כן פס˜
‰רמב"ם‡ .בל ר‡ ‰ל˜מן סוף ס"ו וב‰ער˘ 46 ‰ם.

)כבמ˙ני'(‡ ,ל‡ עו„ ז‡˙ – כ„˙נן במ˙ני'
˘ל‡ח"ז )מ"ט ˘ם( – "רוח חכמים נוח‰
ממנו".

ומכל

ז ‰מ˘מע˘˘ ,מיט˙ כספים

 (29ור‡ ‰ר"˘ ,פי' מ‰ר"י בן מלכי ˆ„˜ ,רע"ב
)ועו„( ˘ביעי˙ ˘ם.
 (30ור‡ ‰מ ‰˘˜‰˘ ‰ב˙וי"ט ˘ביעי˙ ˘ם
ובמ˘נ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ם.

אוצרות המועדים

כ
מ‰ן עומר ו˘˙י ‰לחם

)˘˜לים פ"„ מ"‡.

ראש השנה

‡מנם ,י˘ ל‰בי‡ ר‡י‡ ‰חר˙ לכ‡ור‰

˙וספ˙‡ מנחו˙ פ"י  ,(‰"‰ו˙‰וס' בכ"מ

„‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ‰ו‡ ,מ˙וך ל˘ון

)יבמו˙ ˜כב˘ ‰"„) ‡ ,ל( .ב"מ נח‡ ,

‰מ„ר˘ )˙נחומ‡ ר"פ וי˜ר‡ ( על ‰פסו˜

)„" ‰ל˘מור( .מנחו˙ פ„˘ ‰"„) ‡ ,ומרי( .ועו„(

)˙‰לים ˜‚ ,כ( "‚בורי כח עו˘י „ברו ל˘מוע

ב˘"ס

נ˙חבטו ‡‰יך מו˙ר ל‰בי‡ מ‰ן ,ו‰ל‡
ˆריך ל‰בי‡ ממ˘˜ ‰י˘ר‡ל מן ‰מו˙ר
לי˘ר‡ל ,וב˙"כ פר˘˙ ב‰ר )כ (‰ ,‰מן
˘מור ב‡ר‡ ıין ‡˙ ‰בוˆר כו' ,ומבו‡ר
„פירו˙ מ˘ומרים ‡סורים .ומע˙"ˆ ‰ע
למ ‰ל‡ ‡מרו ל˜‰נו˙ ‡˙ „˘‰ו˙ לפני
˘נ˙ ˘‰ביעי˙ ל˜טנים ˘ל‡ו בני מˆו‰
נינ‰ו ו‡ינם ˆריכים ל‰פ˜ירם ,ו‰יו יכולין
ל‰בי‡ מ‰ם עומר ו˘˙י ‰לחם .ומז‚ ‰ופ‡
מוכח לכ‡ור‡„ ‰פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ‰וי ולכן
ל‡ ‰י ‰מועיל ל˜‰נו˙ ל˜טנים כי ‚ם
„˘‰ו˙ „ח˘"ו ‰וי ‰פ˜ר מ‡לי‰ם.23

‡יבר‡,

„זו ‡ינ ‰ר‡י – ‰כי בו„‡י

מˆו˙ ˙‰ור ‰ל‡ ני˙נו ˘י‡ ‡‰פ˘ר
ל˜יימם ר˜ ע"י ערמ ‰וכיו"ב ,ול‰כי
פ˘יט‡ ˘‡ין לומר ˘˜יום מˆו˙ עומר
ו˘˙י ‰לחם ב˘נ˘‰ ‰ביעי˙ ני˙ן ב‡ופן
כז˘ ‰י ‡‰מחוייבים לי˜ח ˘„˘ ‰ל
‰מחוייב במˆו˙ ולי˙נו ל˜‰טן כ„י
ל‰פ˜יעו ממˆו˙ ˘מיט .‰ופ˘וט.
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ב˜ול „ברו" – "‡לו ˘ומרי ˘ביעי˙,
ולמ ‰נ˜ר‡ ˘מם ‚בורי כח רו‡‰„˘˘ ‰ו
מופ˜ר˙ ו‡ילנו˙יו מופ˜רים ו‰סיי‚ים
מופרˆים ורו‡ ‰פירו˙יו נ‡כלים וכוב˘

יעזור  '‰י˙ברך˘ ,כל ‡ח„ ו‡ח˙ ב˙וככי כלל י˘ר‡ל יע˘‰ ˙‡ ‰עבו„‡‰ ‰מור ‰בחל˜
˘בעולם בו ‰ו‡ נמˆ‡; ומ˙וך ‡‰יחו„ ˘ל כל חל˜י ‰עולם ˜‰טנים – יכירו וי„עו כל יו˘בי
˙בל כי ‰ '‰ו‡ מלך ,ו˙˜ויים ב˜רוב ממ˘ ˙פיל˙ כולנו:
"מלוך על כל ‰עולם כולו בכבו„ך  . .וי„ע כל פעול כי ‡˙ ‰פעל˙ו כו'" – ˘מלכו˙ו
ו˘רר˙ו ˘ל ˜‰ב"‰˙ ‰י ‰מוכר˙ ומפורסמ˙ על פני כל ‰עולם ‰ז ,‰ע„ ˘כל "פעול"
ו"יˆור" י„ע כי ˜‰ב"‰ ‰ו‡ בור‡ו ומנ‰י‚ו" ,וי‡מר כל ‡˘ר נ˘מ ‰ב‡פו ‡ '‰ל˜י י˘ר‡ל
מלך ומלכו˙ו בכל מ˘ל."‰

‡˙ יˆרו ו‡ינו מ„בר"„ ,מ‰ל˘ון "רו‡‰
˘˘„‰ו מופ˜ר˙ ו‡ילנו˙יו מופ˜רים"
מ˘מע‰˘ ,י‡ נע˘י˙ ‰פ˜ר מ‡לי‰ – ‰יינו
מˆ„ ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ,ול‡ ע"י מע˘‰
‰‰פ˜ר ˘לו.

מי,‡‰

‚ם בז‡ ‰פ˘ר ל„חו˜ ולפר˘,

˘‰מ„ר˘ מ˙‡ר ‡˙ מˆב  ‰„˘‰ו‡‰ילן
כמו ˘‰ם בפועל – "˘„‰ו מופ˜ר˙
ו‡ילנו˙יו מופ˜רים כו'" ,ול‡ נחי˙ לב‡ר
‡˙ ‰סיב‰˘ ‰בי‡ ‰למˆב ז ‰ל‰יו˙; ‡בל
ב‡מ˙ ע„יין נוכל לומר „‚ם ל„ע˙ ‰מ„ר˘
נע˘ו ‰פ˜ר ר˜ עי"ז ˘„‡‰ם ‰פ˜ירם.
ו‰חי„ו˘ ב˘ע"˘ ‰רו‡‡ – "‰ע"פ ˘‰ו‡
‰פ˜ירם בעˆמו – ‰ו‡ בכך ˘‰ו‡ רו‡‰
‡ז כיˆ„ נר‡„‰ ‰בר בפועל ,על„-רך ‡‰
„"‡ינ„ ‰ומ ‰ר‡י ‰ל˘מיע."‰

)וב‡מ˙
 (23ר‡ ‰ע„"ז מנ"ח מˆו ‰פ„.
ומ‡‰י טעמ‡ ‡ין מספי˜ מ"˘ במנ"ח ˘ם ˘‡פ˘ר
˘ל‡ ‰י ‰סמוך לירו˘לים כו' .ומ"˘ במנ"ח
„"‡פילו ‰י„˘) ‰ו˙ ˘ל חר˘ ˘וט ‰ו˜טן סמוך
לירו˘לים( מ"מ ‡ינם בני ˜‰נ‡ ‰מ‰ ,"˙"‰רי ז‰
˘ייך ל˜˘‰ו"ט בנ˙ינ˙ לולב ל˜טן ‡ם מ‰ני מ˙נ˙ו
„˜טן ‡פילו ל„‡וריי˙‡ )ר‡"„˘ ‰ח כרך ב' ˘פ ,ב
ו‡ילך(‡ .בל ל‰עיר „ˆריך למוסרו לˆבור יפ ‰יפ‰
ובז˜˘ ‰ו"ט ומחלו˜˙ ‡ם מ‰ני ‚ם ב‚„ול )ירו˘למי
˘˜לים ˘ם )ובמפר˘ים( .ב"מ ˜יח .‡ ,ועיין ˙וי"ט
˘˜לים ˘ם „מחל˜ בין ‰נ"ל ו˘˜לים „מ˜בלים
מ˜טנים )˘˜לים פ"‡ מ" .‰ור‡ ‰רע"ב ˘ם( ול‡
חיי˘ינן .ור‡ ‰ב‡רוכ ‰מל"מ ו˘ע"‰מ ˘˜לים פ"„
"‰ו .ועו„( .ובכל ‡ופן י"ל בפ˘טו˙ ˘יכולים לי˜ח
מ‰ם ב˙ור˙ ‰פ˜ר ב"„ ‰פ˜ר .ו‡כ"מ.

ט

י"ל ‚ם „ˆע"˜ ‡ם ˙מˆי

לומר „‰וי ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ו‡ינו ˘ייך
לפעול˙ „‡‰ם כלל – מ„וע נ˜ר‡ "˘ומרי
˘ביעי˙" עי"ז ˘"כוב˘ ‡˙ יˆרו ו‡ינו
מ„בר".(25

ה"עולם מלא" של הזולת
בנוגע לבריאת האדם )ביום השישי לבריאה
– ראש השנה( אמרו חז"ל" :לפיכך נברא אדם
יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל
מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל
המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב
כאילו קיים עולם מלא ומפני שלום הבריות
שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך".1
ולכאורה צריך ביאור ,דשני הטעמים על זה
שהאדם נברא "יחידי" מנוגדים הם .כי ,לטעם
הראשון מודגש בזה שהאדם הוא "יחידי"
גדולתו וחוזקו של האדם ,אשר הוא "עולם
מלא" .ומכיון ש"אין דיעותיהם שוות" ,2הרי
הדגשת חשיבות היחיד תביא לחילוקי דעות,
לכך שיעמוד האדם בתוקף על דעתו האישית,
שהרי היא דעה של "עולם מלא"! וא"כ ,איך
מתאים זה עם מה שאמרו שבריאת האדם
יחידי היא "מפני שלום הבריות"?!
והביאור הוא פשוט ,כי למרות היות האדם
"עולם מלא" ו"אין דיעותיהם שוות" ,מ"מ אסור
לשלול דיעה מנוגדת ,ואדרבה ,זה שהאדם הוא
"עולם מלא" מלמדנו שגם השני הוא עולם מלא,
ולכן חייבים להתעמק ולהתחשב בדעתו של
השני ברצינות הראוי' ,מחמת היותו עולם מלא.

 (24ור‡ ‰וי˜"ר ˘ם.
 (25ובוי˜"ר ˘ם "בנו˘ ‚‰בעולם ‡„ם עו˘‰
מˆו ‰ליום ‡' ל˘ב˙ ‡' לחו„˘ ‡' ˘מ‡ ל˘‡ר ימו˙
˘‰נ„ ,"‰מ˘מע ˘‰ע„ר „יבורו בכל ימו˙ ˘‰נ‰ ‰וי
מˆו.‰

וע"י התעמקות בדעתו של השני ,מביא
הדבר גם לידי זה שיתעמק עוד יותר בדעתו
שלו ,להבין יותר את מעלותי' וחסרונותי',
ובכך להשלים גם את ה"עולם מלא" שלו.
ונמצא ,שב' הטעמים מחזקים זה את זה,
שהדגשת חשיבותו של כל יחיד כ"עולם מלא"
היא המביאה לידי שלום אמת בין הבריות.

בריאת העולם אינה
סיבה ליום-טוב...
קביעות ראש השנה אינה ביום בו החלה
בריאת העולם )כ"ה באלול ,(3אלא ביום השישי
לבריאה – יום בריאת האדם;
ללמדנו ,כי בריאת העולם מצד עצמה –
אינה סיבה לשמחה ויום-טוב .דהרי העולם
)מלשון 'העלם'( הינו מעלים ומסתיר על אור
ה' :אין נרגש בו שהקב"ה הוא המהוה אותו
ומקיימו ,ועד שנותן מקום לא רק לדעה כוזבת
ש"שתי רשויות הן" ,אלא אף ש"אני ואפסי
עוד"!
משא"כ בבוא יום בריאת האדם ,לו ניתן
הכוח לגלות בעולם את האור האלוקי,
באמצעות הנהגתו בעולם על-פי התורה – זהו
יום הראוי לקבעו כיום זיכרון.

 .1סנהדרין לז ,א במשנה.
 .2ראה ברכות נח ,רע"א .סנהדרין לח ,א .ועוד.

 .3ויק"ר רפכ"ט.

אוצרות המועדים

י

שﬠר שני

שואין ודורשין
ביאורים בעבודה הרוחנית דראש השנה

ראש השנה
˘‡ינו מופ˜ר ל‡ נפטר ממע˘רו˙ ,ומ‰

‰רי ממיל‡ ‡ין חיוב מע˘רו˙ ב˘נ ‰זו,20

˘טען ‡טו י˘ר‡ל ˘‚„ר כרמו ול‡ ‰פ˜יר

‡פילו כ˘ל‡ ‰ופ˜רו בפועל.

כו' „‡יכ‡ למימר ב‡ ‡‰ין ‰כי נמי ˘‰י‡
חייב˙ ‡ע"‚ „רחמנ‡ ‡פ˜יר ‰כיון „‡י‰ו
ל‡ ‡פ˜רי ‰ו‡פי' ‡˙"ל „פטור‡ ‰יכ‡
למימר ˘‡ני ˙‰ם „רחמנ‡ ‡פ˜רי ‰מ‰
˘‡ין כן ב˘ל ‚וי כו'"‰ .רי „‚ם ל˘יט˙י‰
„מˆו ‰על „‡‰ם ל‰פ˜יר ל‡ פסי˜‡ לי‰
מיל˙‡ בפירו˙ ˘ל י˘ר‡ל.

ובי‡ור
שמעו נא רבותי דיינים מומחים ,כל נדר או שבועה . .
על כן יהיו בעיניכם כאילו הייתי פורטם:

להתיר את הנדרים ולקדש את העולם
י˘ לב‡ר ‡˙ ˘ייכו˙˘ ‰ל "˙‰ר˙ נ„רים" לעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ר‡˘ ˘‰נ:‰
בנו‚ע לעניין ‰נ„רים מוˆ‡ים ‡נו מ‡מרי חז"ל ‰סו˙רים לכ‡ור .‰מח„ „יברו ב˘בח
‰נ„רים ˘‰ם "סיי‚ לפרי˘ו˙ ,"1ו‰יינו ˘‰נ„ר מסייע ל‡„ם בעבו„˙ו ומבי‡ו ל˙‰עלו˙;
ומ‡י„ך‡ ,מרו ˘‚וערים בנו„ר ,ו‡ומרים לו" :ל‡ „ייך מ‡˘ ‰סר ‰לך ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ˘‡˙‰
מב˜˘ ל‡סור עליך „ברים ‡חרים?!".2
ויי˘וב ס˙יר ‰זו‰ ,ו‡ ˘כנ‚„ ˘ני מיני בני ‡„ם „יברו חכמים:
י˘ מי ˘עומ„ ב„ר‚ ‰נחו˙ ,‰וענייני ˘‚‰מיו˙ עלולים ל‰ובילו מ„חי ‡ל „חי ל˘‚‰מ‰
וחומריו˙ וע„ ל„ברים ‡‰סורים‡ .ו˙ו י‰ו„י ˆריך לפרו˘ מענייני מו˙רו˙ וחומריו˙‡ ,בל
„‰בר ˜˘ ‰עליו לפי ˘‰ו‡ כרוך ‡חרי‰ם .וכנ‚„ ‡נ˘ים ‡לו „ברו חכמים ו‡מרו "נ„רים
סיי‚ לפרי˘ו˙" – כי כ‡˘ר „‡‰ם נו„ר ו‰ופך ‡˙ ‰מו˙רו˙ ל‡יסור ‚מור ,בנ˜ל לו יו˙ר
לפרו˘ מ‰ם .ו‡זי יוכל ל˙‰ע„ן ול‰ז„כך ולעלו˙ במעלו˙ „˜‰ו˘.‰
לעומ˙ם ,מי ˘נ˙על ‰בעבו„˙ו „ר‚‡ ‰חר „ר‚ ,‰ע„ ‡˘ר כבר ‡ין סכנ˘ ‰ענייני
˘‚‰מיו˙ יפילו‰ו לחומריו˙‰ ,נ‡ ‰סור לו לנ„ור ,ו‡ומרים לו "„ייך מ‡˘ ‰סר ‰לך ˙‰ור."‰

יט

סבר˙ „‰בר ,לומר ˘עˆם

ועיין

בספרי

)ר‡ ‰י„ ,כח˙ .בו‡ כו ,יב.

יל˜ו"˘ ˘ם(" :יכול ‡ף ˘נ˘ ‰ביעי˙ ˙‡‰
חייב˙ במע˘ר ˙"ל ˘נ˙ ‰מע˘ר ˘נ‰
˘חייב˙ במע˘ר יˆ‡˘ ‰ביעי˙ ˘‡ינ‰
חייב˙ במע˘ר" .ובמ‰רי"ט

)˘ם סי' מ‚(

מוכיח מז˘ ‰פירו˙ ˘ביעי˙ פטורין מן
‰מע˘ר מ‚זיר˙ ‰כ˙וב ול‡ מטעם ‰פ˜ר
כלל .21ובזי˙ רענן ליל˜וט

)פ' ר‡˘ ‰ם‡ ,ו˙

‰חיוב ל‰פ˜יר פוטר מן ‰מע˘רו˙ ,י˘

מ (‰בי‡ר ‰טעם לפי "˘‰כל ‰פ˜ר"‡ ,מנם

ל‰סבירו על„-רך ‰חילו˜ ˘מˆינו בחיוב

ל„ברינו י"ל פי' ‰ספרי בפ˘טו˙ ˘פירו˙

‰מע˘רו˙ ב˘˘ ˘‰נים ˜‰ו„מו˙‰„ .נ,‰

˘ביעי˙ ‡ינם חייבים במע˘ר מˆ„ מ‰

ב˘נ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ני ‰רביעי˙ וחמי˘י˙

˘חייב ל‰פ˜ירם )‡ף ‡ם ‡ינם ‰פ˜ר

מפרי˘ים מע˘ר ˘ני ,וב˘לי˘י˙ ו˘˘י˙

בפועל( .
22

מפרי˘ים מע˘ר עני )במ˜ום מע˘ר ˘ני(.
ול‡ ‡˘˙מיט ב˘ום מ˜ום לומר ˘‡ם ל‡

ג

נ˙ן ‡„ם מע˘ר ˘ני ב˘נ ‰ר‡˘ונ ‰על
„רך מ˘ל ,י ‡‰עליו ל˙˙ מע˘ר עני )‡ע"‚
˘י"ל בפ˘טו˙ „טעם ˙‰ור ‰בחלו˜˙
‰מע˘רו˙ ‰ו‡ כ„י ˘ל‡ יˆטרכו לי˙ן כל
‰מע˘רו˙ ב˘נ‡ ‰ח˙  ,ו‡"כ ‰י ‰לנו
19

לומר „ז˘ ‰ל‡ נ˙ן בר‡˘ונ ‰י˙ן ב˘ני‰
˘ני ‰מע˘רו˙ ,ולמע˘ ‰ל‡ נמˆ‡ ב˘ום
מ˜ום לח„˘ כן( ,ו‰טעם בז ‰מובן ,כי ‚„ר
„ינים ‡לו ‰ו‡ ˘˙בו‡˙ ˘נ ‰זו ˘‰ני˙ ‡ין

יעלה כמה ראיות להוכיח דאפקעתא
דמלכא היא ,ויציע סברות לדחות כולם
וע˙‰

נ„ון ל‚וף ‰ח˜יר‡ ,‰י ˘מיט˙

‰פירו˙ ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ‰י‡ ‡ו חוב˙
‚בר‡„ ,לכ‡ור ‰י˘ ל‰בי‡ ר‡י‰‰˘ ‰פ˜ר
ב˘ביעי˙ ‰ו‡ ‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ,מ‡‰
„‰וˆרכו ˘ומרי ספיחים ב˘ביעי˙ ל‰בי‡

עלי ‰חיוב מע˘ר עני .ומע˙ ‰י"ל „ע„"ז
‰ו‡ לנ„ון „י„ן ,בנו‚ע ל˙בו‡ ‰ופירו˙ ˘ל
˘‰נ˘‰ ‰ביעי˙„ ,כיון ˘חייב˙‰ ‰ור‰
ל‰פ˜יר ‡˙ ˙‰בו‡ ‰ו‰פירו˙ ˘ל ˘נ ‰זו,

˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ ˘בני י˘ר‡ל יזככו וי˜„˘ו ‡˙ ˘‚‰מיו˙ על י„י ˘מנˆלים ‡ו˙‰

 (20ל‰עיר מ˙ו„" ‰י„ ‰כל ר" ‰טו .‡ ,ר‡‰
ˆפנ˙ פענח ˘ב‰ער .8 ‰ובכמ‡ ‰חרונים .ול‰עיר
ע„"ז ב‰י˙ר – מי ˘‡נסו‰ו לחלל ˘ב˙ – ‰מחוייב
ל‰ניח ˙פילין‰ .עו˘ ‰מל‡כ ‰בחו"‰מ ‡‰ם מחוייב
ב˙פילין – ˘ו"˙ ‡מרי יו˘ר ח"ב ס˜מ"ט )ו˘ם ‚ם
˘˜ו"ט ב‰ולך במ„בר ו˘כח מ˙י ˘ב˙ כו'( .ור‡‚ ‰ם
כן ˆ‰מח ˆ„˜ למו"˜ פ"‚ מ"„.
 (21ור‡˘ ‰ם ˘‰בי‡ מפר˘"י ר"˘ ‰ם.

‡ .1בו˙ פ"‚ מי"‚.
 .2ירו˘למי נ„רים פ"ט .‡"‰

‡ (19ף ˘למ„ו‰ו מ‰כ˙ובים ר‡ ‰י„ ,כח-כט.
)ר‡ ‰ספרי ˘ם .ר" ‰יב ,ב .רמב"ם ‰לכו˙ מ˙"ע פ"ו
‰ – („"‰רי י"ל ˘ז‰ו טעם ‰כ˙וב ˘ˆ"ל ר˜ מע˘ר
‡ח„ ול‡ ˘ז‰ו ‚זיר˙ ‰כ˙וב בלי טעם.

 (22ול‰עיר ˘בספרי )ויל˜וט( ˘ם ממ˘יך "יכול
י‰ו ˘ני מע˘רו˙ נו‚‰ים ב) ‰ב˘לי˘י˙( ˙"ל ˘נ˙
‰מע˘ר מע˘ר ‡ח„ כו'".
ור‡ˆ ‰פנ˙ פענח מ˙"ע ‰נ"ל.

אוצרות המועדים
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)מ"ע ˜ל„(

ראש השנה

12

‚בר‡ ‰י‡ על בע"‰ב ל‰פ˜יר‰ ,רי ב‚ו„ר

"˘ˆונו ל‰פ˜יר כל מˆ˙˘ ‰מח" ,ובספר

˘„‰ו ונועל כרמו )‡ע"פ ˘‰ו‡ עובר על

‰י„ )‰ל' ˘מיט ‰ויובל פ"„ ‰כ"„( כ' "ל˘‰מיט

מˆו˙ ע˘ ‰זו ,מ"מ( ‡סור לזול˙ו ל˜ח˙ם,

כל מ˙˘ ‰וˆי‡ ‡‰ר ıב˘ביעי˙" ,13ו‡"כ

ו‡ם לו˜חם ‰רי ‰ו‡ עובר על ‡יסור

‡ין „‰ין „פירו˙ ˘ביעי˙ חל ‡ל‡ מכח

‚זיל‡ .‰בל ‡י נימ‡ „‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡

בעל ˜‰ר˜ע ‰י˘ר‡ל ˘מפ˜ירו; ‡ו „ילמ‡

‰י‡‡ ,פ˘ר ליטול ‡˙ ‰פירו˙ ולזכו˙ ב‰ם

חלו˙ ˘‰מיט ‰ו‰‰פ˜ר על פירו˙ ‡‰רı

‡פילו בעל כרחם ˘ל בעלים.

‰וי כבר מעˆמו ב„רך "‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡",
כ˘‚ר˙ ל˘ון "˘‰ס בב"מ

)לט ,רע"‡˜ .ו.‡ ,

וכן ב„ף ˜ט‚ ‡ ,בי יובל( .פירו˘˙‰„ ,ור ‰כבר
‰פ˜יר ˙‡ 14‰פירו˙˘‰ 15ביעי˙ ˘ב‡רˆנו
ובעל‰-בי˙ ‡ינו פועל בז ‰מ‡ומ .‰ועיין
ל˘ונו˙ ר˘"י בב"מ ˘ם" :מˆו˙ ‰מלך",
"‰מלך

ביטלו

ב‡חרונים

16

‰נ"ל בב"מ

מלזורע‰

כו'".

ועיין

‡יך ˘˙ירˆו ל˘ונו˙ "˘‰ס
17

‡ליב‡ „מ"„ „‰ו‡ חוב˙

בע"‰ב ול‡ ‰פ˜ר מעˆמו.

ובפ˘טו˙,

כמ"˘ כבר ‰מנח˙ חינוך

)מˆו ‰פ„( ,י‰י ‰חילו˜ בין ב' „רכים ‡לו
‰יכ‡ ˘נ˙כוין בעל‰-בי˙ בפירו˘ ˘ל‡
ל‰פ˜יר ,כ‚ו„ר ˘„‰ו ונועל כרמו )עיין
רמב"ם ˘ם )פ"„ ‰כ"„( "וכל ‰נועל כרמו
‡ו ס‚ ˘„‰ו ב˘ביעי˙ ביטל מ"ע",
מ˘‡"כ בס˙ם י"ל בפ˘טו˙ „‰וי ‰פ˜ר
ממיל‡ לכו"ע ,(18כי ‡ם נ‡מר ˘חוב˙

ועו„

נפ˜ו˙‡ פ˘וט ‰נ‡מר ‰בז.‰

„‰נ ,‰כיון ˘˘‰ביעי˙ פטור ‰ממע˘רו˙
מˆ„ ז‰˘ ‰פירו˙ ‰ם ‰פ˜ר – ‰רי ‡ם
‰חיוב ‰ו‡ ˘„‡‰ם יפ˜ירםˆ ,ריך לומר
˘פירו˙ ˘ביעי˙ ˘‡ינו מפ˜ירם )‚ו„ר
˘„‰ו כו'( ,י‰יו חייבים במע˘רו˙; ‡בל
‡י ‡מרינן „‰פירו˙ ‰ם ‰פ˜ר מחמ˙
‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡‰ ,רי מובן‡˘ ,ף כ˘‡ינו
מפ˜יר ‡ין „‰בר מ˘נ ‰ב„ין ‰פירו˙
מ‡ומ ‰ו‰פירו˙ פטורים ממע˘רו˙.

‡יבר‡,

„‡פ˘ר לומר ˘‚ם כ˘‡„ם

מ˙כוון בפירו˘ ˘ל‡ ל‰פ˜יר פירו˙
˘ביעי˙ ,מ"מ פטורים ‰ם ממע˘רו˙
‡פילו לפי ‰סבר‡ ˘חוב˙ ‚בר‡ ‰י‡ ול‡
‡פ˜ע˙‡ „מלכ‡ ,כי י"ל ˘פטור פירו˙
˘ביעי˙ ממע˘רו˙ מטעם ‰פ˜ר ‡ינו מפני
˘‰ם ‰פ˜ר בפועל‡ ,ל‡ מˆ„ עˆם ‰חיוב
˘י˘ ל‰פ˜ירם .ומחלו˜˙ ‰ב"י ו‰מבי"ט
‰נ"ל ‰י‡ בעי˜ר ל‚בי פירו˙ עכו"ם

 (12וע„"ז בחינוך רי˘ מˆו ‰פ„.
 (13ובמנין ‰מˆו˙ )מ"ע ˜ל„( ˘ברי˘ ספר ‰י„
"ל˘‰מיט ˜ר˜ע" .ור‡ ‰ל˜מן ‰ער.14 ‰
 (14ל‰עיר מל˘ון ‰רמב"ם ב‰כו˙ר˙ ˘ם )מˆו‰
ו'( "˘י˘מט מ˙˘ ‰וˆי‡ ‡‰ר."ı
 (15ול˘ון "˘‰ס נ„רים מב ,ב‡" :רע‡ נמי
)רחמנ‡( ‡פ˜ר‰ "‰יינו לל˜וט פירו˙ כמ"˘ בר"ן
ור‡"˘ ˘ם.
 (16נסמן ב‰ער.8 ‰
 (17וכן „ ‡‰נ„רים – לעיל ‰ער.14 ‰
 (18ר‡ ‰ב‰מוב‡ ב‡נˆי˜לופ„י˘ ‰ם .ועו„.

י‡

ל˜„ו˘ ‰ולעבו„˙  .'‰וממיל‡ ‡סור ל‡ו˙ו י‰ו„י לפרו˘ מענייני ‰עולם‡ ,ל‡ מˆוו‰ ‰ו‡
לנˆל ‡˙ „‰ברים ˘‚‰מיים לעבו„˙ו י˙' ,ולזככם.
ובכך יובן ‚ם סו„ עניין "˙‰ר˙ נ„רים":3
כל י‰ו„י וי‰ו„י י˘ בו ‡˙ ‰כח ל‰יו˙ מרומם מענייני ˘‚‰מיו˙ ,ולנˆלם ‡ך ור˜
לעבו„˙ו י˙'‡ ,ל‡ ˘לפעמים ‡ין כח ז‚ ‰לוי ‡ˆלו ,ובחיˆוניו˙ ‰ו‡ נוט ‰ל˙‡וו˙ ‰עולם.
י‰ו„י ז ‰נו„ר נ„רים ,מ˘ום ˘‰ו‡ ז˜ו˜ לסיוע לפרו˘ מענייני ˘‚‰מיו˙.
כ‡˘ר ב‡ י‰ו„י ז ‰לפני ‰חכם ,עומ„ ‰חכם ומ˙יר נ„רו ,ב‡ופן ˘מ‚ל˘ ‰מעי˜ר‡
‰י' ‰נ„ר טעו˙ ,כי ב‡מ˙ י˘ בו כח ל‰יו˙ מרומם ומופר˘ מן ‡˙‰וו˙‡ ,ל‡ ˘‰י' כח ז‰
ב‰עלם ,ו‰חכם מ‚ל ‰בו כח ז˘ ,‰יוכל ל‰בי‡ו לי„י פועל .ו‡זי ממיל‡ ‡ין ˆורך בעניין
‰נ„ר ,ו‡„רב‡ ,מˆוו‰ ‰ו‡ ל˙‰עס˜ בעניין ‚˘מי ז ‰ול˜„˘ו

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ˘‚ם עניין

‰נ„רים פועל ˜„ו˘ ‰בענייני ‰עולם[.
ועניינ‰ ‰רוחני ˘ל ˙‰ר˙ נ„רים˘ ,ייך בייחו„ בערב ר‡˘ ˘‰נ:‰
נ˙ב‡ר לעיל˘ ,ר‡˘ ˘‰נ" ,‰ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" )נוסח ˙פל˙ ר"‰ ,(‰ו‡ זמן ˘ל
חי„ו˘ כללו˙ עניין ‰ברי‡ .4‰וכ‰כנ ‰לחי„ו˘ ז ‰י˘ ל˙˜ן ‡˙ כללו˙ ‰עולם ולזככו.
ענייני ‰עולם נחל˜ים ל˘לו˘ .‡ :‰ענייני ˜„ו˘ .‰ב„ .ברי ‰ר˘ו˙ .‚ .ענייני ‡יסור .רוב
ענייני ‰ברי‡‰ ‰ם „ברי ‰ר˘ו˙ ˘‡ינם ˜„ו˘ ‰ו‡ינם ‡יסור ,וב‰ם ‰י‡ עי˜ר עבו„˙ „‡‰ם
עלי ‡„מו˙ לזככם ול˜„˘ם .וממיל‡ בערב ר‡˘ ˘‰נ ,‰כ‡˘ר י˘ ל˙˜ן ‡˙ כללו˙ ‰עולם,
ˆריכים לפעול זיכוך ו˘„˜˙‰ו˙ בענייני ‰ר˘ו˙ ˘בעולם.
ומ˘ום כך ˙י˜נו בערב ר‡˘ ˘‰נ˙‰ ‰ר˙ נ„רים ,כי ˙‰ר˙ ‰נ„רים מור ‰על ˙‰‰עס˜ו˙
בבירור וזיכוך ענייני ‰ר˘ו˙ ˘בברי‡ ,‰ובכך מ˙˜נים ‡˙ ‰עולם כולו ל˜ר‡˙ חי„ו˘ו ביום
ר‡˘ ˘‰נ] ‰ור‡ ‰עו„ במ˜ור „‰ברים ˘מטעם ז ‰י˘ ל„˙˘‰ל ל˙‰יר בפני ע˘ר ‰מי˘ר‡ל „וו˜‡[.

זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון,
כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב:

ב˘ביעי˙ ,מ˘‡"כ בפירו˙ ˘ל י˘ר‡ל
˘‰ו‡ מˆוו ‰ל‰פ˜ירם – י"ל „‚ם ל‰ב"י
„סבר ˘‰ו‡ חוב˙ ‚בר‡ ע„יין י‰ו ‰פירו˙
פטורים ממע˘רו˙ ב˘ל‡ ‰פ˜יר מˆ„ עˆם
‰חיוב ˘י˘ ל‰פ˜ירם.

ו„ו"˜

‰יטב במ˘"כ ‰ב"י

)‡ב˜˙ רוכל

המשכת אור הקדושה בעולם
על ידי המשכת הקדושה בגוף האדם
ב˙פיל˙ ר"‡ ‰ומרים "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון ,כי חו˜ לי˘ר‡ל
‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" .וממ˘מעו˙ ˙‰פיל ‰עול‰˘ ,‰טעם ל"ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך

˘ם( ב˙וך „בריו" :כי ל‡ נפטרו פירו˙
˘ביעי˙ ממע˘רו˙ ‡ל‡ מטעם ‰פ˜ר וכל

 .3ר‡‚ ‰ם ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  186ו‡ילך.
 .4ר‡ ‰פרי ע ıחיים ˘ער ר" ‰ועו„ .ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים נ‡ ‡ ,ו‡ילך .ובכ"מ.
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יז

זכרון ליום ר‡˘ון"‰ ,ו‡ "כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" .וי˘ לעיין ב„בר :מ‰י

‰רמב"ם ‰נ"ל" 5ל˘בו˙ מעבו„˙ ‡‰רı

ו‡פילו כ˘נע˘„‰ ‰בר ע"י ‚וי ,8עובר בעל

˘‰ייכו˙ בין "כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" ,למ˘ ‰ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ו‡ יום ˙חיל˙

ועבו„˙ ‡‰ילן".

˜‰ר˜ע על מˆו˙ ע˘ ‰זו; ‡בל ‡י נימ‡

‰ברי‡?‰
מ˜ורו ˘ל ‰פסו˜ "כי ח˜" ו‚ו' ‰ו‡ ב˙‰לים ,5ו˘ם ‰ו‡ מ˘מ˘ כנ˙ינ˙ טעם למˆוו˙

]וכל

‰ח˜יר‰ ‰י‡ בנו‚ע לחיוב ע˘‰

„˘בי˙‡ ,‰בל בנו‚ע לל‡ווין ˘בז,‰

˙˜יע˙ ˘ופר˜˙" :עו בחו„˘ ˘ופר בכס ‰ליום ח‚נו – כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י

"˘„ך ל‡ ˙זרע וכרמך ל‡ ˙זמור"

יע˜ב" ,וכפי ˘בי‡רו ˘ם ‰מפר˘ים˘ ,י˘ ל˙˜וע ב˘ופר בר‡˘ ˘‰נ ‰מ˘ום ˘‰ו‡ חו˜

˘ם ,(„ ,פ˘יט‡ מיל˙‡ ˘‡‰יסור ל‡˙-ע˘‰

לי˘ר‡ל ו‰ו‡ יום ‰מ˘פט על ˘‰נ ‰כול.6‰

‰ו‡ ר˜ על ‚‰בר‡˘" ,ל‡ יעבו„ עבו„˙

‡בל בברכ˙ ˘ופרו˙ 7מוסב ‰פסו˜ "כי ח˜" ו‚ו' על "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום
ר‡˘ון" ,ו„‰בר ˆריך עיון ובי‡ור.8

‡‰ר ıב˘נ ‰זו כו'"

תכלית ותחילת הבריאה
עבו„˙ ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰י‡ ‰כ˙ר˙ ˜‰ב" ‰למלך על ‰עולם ,וכפי ˘‡מר ˜‰ב"‡" ‰מרו
לפני בר‡˘ ˘‰נ ‰מלכיו˙  . .כ„י ˘˙מליכוני עליכם" .9בר‡˘ ˘‰נ ‰פועלים בני י˘ר‡ל
˘מלכו˙ו י˙' ˙‰י' ‚לוי' ונר‚˘˙ בכל ‰מפעל ו‰יˆור ,וע„ לברי' ‰נחו˙ ‰ביו˙ר – "וי„ע כל
פעול כי ‡˙ ‰פעל˙ו ,ויבין כל יˆור כי ‡˙ ‰יˆר˙ו" )˙פל˙ ר".(‰

)ל˘ון ‰רמב"ם ב‰כו˙ר˙

לב‡ר ח˜יר ‰זו בסבר‡˙„ ,לי‡

מיל˙‡ בין ‰טעמים ˘מˆינו למˆו˙
˘מיט‡„ .‰ם ‰טעם ‰ו‡ "˘˙וסיף ‡‰רı
˙בו‡˙ ‰ו˙˙חז˜ בעמ„˘ ‰מוט"‰

)מו"נ

ח"‚ פל"ט( ,נמˆ‡ ˘‰עי˜ר כ‡ן ‰ו‡ ˘בי˙˙
‡‰ר .ıו‡ם ‰טעם ‰ו‡ "ל˜בוע בלבנו כו'
ענין חי„ו˘ ‰עולם כי ˘˘˙ ימים ע˘ ‰כו'

עבו„ ‰זו נרמז˙ במ‡˘ ‰ומרים "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" – "‰יום" ס˙ם‰ ,ו‡ ‰יום

‰כ˙יב מנוח ‰על עˆמו כו'" – "‡ין „בר

‰י„וע ˘בו נבר‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון – 10יום ר‡˘ ˘‰נ .‰ביום ז ‰פועלים בני י˘ר‡ל ˘‡‰לו˜ו˙

מיוח„ מר˘ו˙ו ר˜ ˘‰כל בר˘ו˙ ‡„ון

˙‰י' ב‚ילוי בעולם ,וע„ ˘י‰יו יכולים לˆ‰ביע עלי' ב‚לוי ולומר "ז ."‰וכעין ˘‡מרו 11על

‰כל" )חינוך מˆו ‰פ„˘ .כח ( ,נמˆ‡ ˘‰עי˜ר

ˆ„י˜ים לע˙י„ לבו‡"˘ ,כל ‡ח„ ו‡ח„ מר‡ ‰ב‡ˆבעו" ו‡ומר "‰נ‡ ‰ל˜ינו ז "‰ו‚ו'.

כ‡ן ‰ו‡ ˘בי˙˙ „‡‰ם .ו„ו"˜.

יום ז ‰נ˜ר‡ "˙חיל˙ מע˘יך"‡ ,ף ˘בפ˘טו˙ ˙חיל˙ ‰ברי‡‰ ‰יי˙ ‰בכ" ‰ב‡לול,

7

ומ‰נפ˜ו˙ו˙

˘י˘ מז ‰ל„ינ‡‡„ ,ם

מ˘ום ˘˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ ˘י‰י' בו ‚ילוי ‡לו˜ו˙ ,ועבו„ ‰זו ˙‰חיל ‰ר˜ ביום

‰מˆו ‰חל ‰על ˜ר˜ע ˘ל י˘ר‡ל ˘˙‡‰

˘‰י˘י ,כ‡˘ר נבר‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון ,ו˙‰חיל ל‚לו˙ ‡לו˜ו˙ בעולם בבחינ˙ "ז."‰

ˆריכ˘ ‰בי˙˘ ,‰וב ליכ‡ נפ˜"מ מי‰ו
‚‰בר‡ ‰מבטל ˘בי˙ ‰זו ועוב„ ב˜ר˜ע,

לגלות בעולם את עצמותו ית'
ו‰נ‚ ,‰ם ˜ו„ם ברי‡˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון ביום ˘‰י˘י ‰י' ‚ילוי ‡לו˜ו˙ בעולם .וכפי ˘‡מרו

 .5פ‡.‰ ,
 .6ר˘"י ומˆו„ו˙ ˘ם.
˘ .7מ˜ור ‰ב"˙˜יע˙‡ „רב" – ירו˘למי ר" ‰פ"‡ .‚"‰
 .8ר‡ ‰ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"נ עמ' ‰ 129ע' .47
 .9ר" ‰טז .‡ ,ל„ ,ב.
 .10ז‰ר ח"ב ,לב ,ב וברמ"ז ˘ם.
 .11סוף ˙עני˙ ובפר˘"י.

‡„מ˙ו ˘ל ‰י˘ר‡ל ‡ין בעל ˜‰ר˜ע עובר.

)ב‰ר

ל‰לכו˙ ˘מיט ‰ויובל מˆו ‰ב'.[(6

וי˘

„חוב˙ ‚בר‡ ‰י‡‰ ,רי כ˘‚וי עוב„ ‡˙

ב
יפלפל בפלוגתת הב"י והמבי"ט בהפקר
הפירות אי אפקעתא דמלכא היא או חובת
הגברא ,וידון בהנפקותות שיש בזה
ו‰נ,‰

מעין

ז‰

ח˜יר‰

‡˘כחן

ופלו‚˙‡ ˘כל ‰ספרים מל‡ים ב ,9‰במˆו˙
ע˘‡ ‰חר˙ ˘ב˘ביעי˙ – ‰פ˜ר ‰פירו˙,
"ו˘‰ביעי˙ ˙˘מטנ ‰ונט˘˙"‰

)מ˘פטים

כ‚ ,י‡( ˘ ,נחל˜ו ‰ב"י ו‰מבי"ט
10

)˘ו"˙

‡ב˜˙ רוכל סי' כ„˘ .ו"˙ מבי"ט ח"‡ סי"‡ .מ‰רי"ט

ח"‡ סי' מב ,מ‚( ב„ין פירו˙ עכו"ם „‚‰לים
ב˜ר˜ע ˘ב‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,ם נו ‚‰ב‰ן „ין
פירו˙ ˘ביעי˙ .ויסו„ו ˙לוי במ˘ ‰י˘ ל„ון
‡י מˆו ‰זו „˘מיט˙ ‰פירו˙ ‰יינו ˘ˆריך
בעל‰-בי˙ ‰י˘ר‡ל ל˘‰מיט ]פירו˘,
ל‰פ˜יר[ 11מ‡‰˘ ‰ר ıמוˆי‡ ‰ב˘ביעי˙,

 (8ר‡˙ ‰וס' רי"„ ע"ז ˘ם )מ„‰ו"˜( .חכמ˙ ˘למ‰
)מ‰ר˘"ל( ב"מ ˆ .‡ ,וב˙וס' רי"„ )ב˘ם ‰מור– ‰
ר˘"י( וח"˘ ‰בי‡ו ‰כ˙וב "˘ב˙ ˘ב˙ון י‰י‰
ל‡ר."ı

 (5וע„"ז ל˘ונו במנין ‰מˆו˙ ברי˘ ספר ‰י„ מ"ע
˜ל ‰ובס‰מ"ˆ ˘ם .ועפ"ז יומ˙˜ מ˘ ‰בס‰מ"ˆ
‰בי‡ ‰כ˙וב "בחרי˘ וב˜ˆיר ˙˘בו˙" ור˜ ‡ח"כ
"וכבר נכפל זˆ‰ ‰יווי פעמים ו‡מר ˘ב˙ ˘ב˙ון".
ובמנין ‰מˆו˙ ˘ם ‰בי‡ ר˜ ‰כ˙וב "בחרי˘
וב˜ˆיר" .וכן ‰ו‡ בחינוך ˘ם "לבטל עבו„˙ ‡‰רı
ב˘נ˘‰ ‰ביעי˙ ˘נ‡מר בחרי˘ וב˜ˆיר ˙˘בו˙ וב‡
‰פי' כו'"‡ .בל ל‰עיר ˘ברי˘ ‰ל' ˘מיט ‰ויובל
„˜‰ים ‰רמב"ם ‰כ˙וב "ו˘ב˙‡‰ ‰ר."ı

 (9ר‡ ‰בכל ‡‰מור כ‡ן )ו‚ם בכמ ‰פרטים מ‰ב‡
ל˜מן ב‰מ˘ך „‰ברים( :מנ"ח מˆו ‰פ„ .בי‡ור
‰רי"פ פערל‡ ˘ם )רסו ‡ ,ו‡ילך( .ובל‡ור ‰‰לכ‰
˘ם )ע' ˆו( ‰בי‡ עו„ כמ ‰ספרים‡ .נˆי˜לופ„י‰
˙למו„י˙ בערכו .ובˆפנ˙ פענח )מ‡כ‡"ס פ"י ‰ט"ו
)ˆ .(„ ,נ„רים פ"ו ‰י"‚ )י‚˙ .(‡ ,רומו˙ פ"ב ס‰י"ב
)מ ,‰ב( .מ˙"ע פ"ו ) ‰"‰ס‚ ,ב( .ועו„( „פלי‚י
‰ר‡˘ונים ,מחלו˜˙ ר˘"י ו˙וס' בר" ‰טו.‡ ,

 (6ור‡ ‰ל˘ונו בס‰מ"ˆ ובמנין ‰מˆו˙ ב˙חיל˙
ספר ‰י„ מל"˙ רכ ו‡ילך.
ור‡ˆ ‰פנ˙ פענח מ ,„ ˙"„‰רע"‚.

 (10ור‡ ‰חינוך מˆו ‰פ„ "ומˆו ‰זו ˘‰י‡ ל‰פ˜יר
כל פירו˙י ‰ומˆו‡ ‰חר˙ ˘ˆיונו -‡‰ל ל˘בו˙ ב‰
כו' ˜˘ר ‡ח„ ל‰ם".

 (7ור‡ ‰רמב"ן ב‰ר כ ,‰ב .וב‡רוכ‡ ‰ברבנ‡ל
רי˘ פר˘˙ ב‰ר.

 (11ו‰נ˙‚‰ו מוכיח‰˘ ‰פ˜יר ו‡ינו ˆריך ‰פ˜ר
ב„יבור‡ ,ו ˘ס˙מי‡ – ‰ו˜מי בחז˜˙ כ˘רו˙.

אוצרות המועדים

טז

ראש השנה

י‚

חז"ל על ‰פסו˜" 12יום ‡ח„" – "˘בו ‰י˜‰ ‰ב" ‰יחי„י בעולמו" .13ובס 14˜"‰בי‡רו ˘‰יו˙

חידושי סוגיות

˜‰ב"" ‰יחי„י"‰ ,יינו ˘כל ‰נבר‡ים כולם

)˘נבר‡ו מ‡ין לי˘ ביום ‰ר‡˘ון – ר‡ ‰ר˘"י לבר‡˘י˙

‡ ,י„˘ .ם כ„( ‰יו בטלים ‡ל ‰בור‡ י˙"˘ ,ו"‰י' ‡ז נר‡ ‰ונ‚ל‡ ‰יך ˘‰ו‡ י˙' ‡ח„‚„ ,ם מ‰
˘נ˙‰וו‡ ‰ינו בבחינ˙ מˆי‡ו˙ „בר".

ﬠיון ופפו בﬠניני המוﬠד

י˙ר על כן‡ ,מרו חז"ל ˘"עולם על מילו‡ו נבר‡" – 15ו‰יינו ˘‰י' בו ‡˙ ˘לימו˙ ‚‰ילוי
‡‰לו˜י ‰מ˙‡ים לפי ערך ‰עולם .ונמˆ‡ ˘‰י' בעולם ‚ילוי ‡לו˜ו˙ ב‡ופן מו˘לם.
ו‡ף על פי כן ,בר‡ ˜‰ב"„‡‰ ˙‡ ‰ם ביום ˘‰י˘י ,בכ„י ל‡‰יר ‡˙ ‰עולם ב‡ור ‡לו˜י.

בפוגתת המפרשים אי שמיטה אפקﬠתא
דמכא או חובת גברא

כי ‡ור „˜‰ו˘˘ ‰בעולם ‰ו‡ מˆומˆם ומ„ו„ לפי ערך ‰עולם ,ו‰י‰ו„י ˆריך לעמול
ול‰מ˘יך בעולם ‡˙ מ„רי‚˙ „˜‰ו˘‡˘ ‰ין ‰עולם ר‡וי ל ‰מˆ„ נחי˙ו˙ו .על י„י לימו„
˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ מ‚לים לעולם ‡˙ עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘‚ ,ילוי ˘למעל ‰ממ„י„˙
ו‚‰בל˙ ‰עולם.

יפלפל בסברות החקירה לענין שביתת הארץ ולענין שמיטת קרקע ,ובהנפק"מ שיש בזה  /ידון בראיות לכאן
ולכאן ,ויסיק להוכיח דגדר שמיטת קרקע כשמיטת כספים  /יעמיק הדק היטב בדין שמיטת כספים ,אם החוב
נפקע או לאו ואם יש בזה דין פריעת בע"ח מצוה
˘ב˙ ל˘ . . '‰ב˙ ˘ב˙ון י‰י ‰ל‡ר. . ı

א
יקדים החקירה לענין שביתה מעבודת
קרקע אם הוא חיוב על החפצא או על
הגברא ,ויבאר דתלוי בטעמי מצוה זו
כ˙ב

*
1

‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' ˘מיט‰

ויובל‚ ,בי מˆו˙ ˘בי˙˙ ‡‰ר ıב˘ביעי˙,
וז"ל" :מˆו˙ ע˘ ‰ל˘בו˙ מעבו„˙ ‡‰רı
ועבו„˙ ‡‰ילן ב˘נ˘ ‰ביעי˙

˘נ‡מר )ב‰ר

כ ,‰ב( ו˘ב˙‡‰ ‰ר˘ ıב˙ ל '‰ונ‡מר

˘נ˙ ˘ב˙ון י‰י ‰ל‡ר˘) "ıם ,(3‰-„ ,וכמ"˘
‰רמב"ם במ˜ום ‡חר

)במנין ‰מˆו˙ )מˆו('‡ ‰

˘ב‰כו˙ר˙ ל‰ל' ˘מיט ‰ויובל( ˘‰מˆו‰ ‰י‡
"˘˙˘בו˙ ‡‰ר ıב˘ביעי˙ ממל‡כ˙;4"‰
‡ו „ילמ‡ ‚„ר ‰מˆו‰ ‰ו‡ „ין על ‚‰בר‡
˘י˘בו˙ „‡‰ם מעבו„˙ ‡‰ר ,ıכל˘ון
‰כ˙וב "בחרי˘ וב˜ˆיר ˙˘בו˙" ,וכל˘ון

‰כ˙ובים בפר˘˙ ב‰ר "ו˘ב˙‡‰ ‰רı
*( מו‚˘ כ‡ן לר‚ל ˘נ˙ ˘‰מיט˘˙ – ‰פ"ב.
 (2ובספר ל‡ור ‰‰לכ ‰ל‚‰ר˘"י זוין ז"ל )ע' ˆ„(
ˆיין עו„ ספרים „˘˜ו"ט בז.‰

עבו„˙ חיבור ‰נ˘מ ‰ו‚‰וף נרמז˙ בפסו˜ "כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב"
)ב‰ב‡ ל˜מן ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מז:(‚ ,
"ח˜ לי˘ר‡ל" – עבו„˙ ‰נ˘מ ‰בלימו„ ˙‰ור‰
"חו˜" ‰ו‡ ל˘ון מזון ,וכעניין ˘נ‡מר "‰טריפני לחם חו˜י"˙‰ .17ור ‰נח˘ב˙ מזון

"מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" – עבו„˙ ‚‰וף ב˜יום ‰מˆוו˙

)ר‡ ‰מנ"ח מˆו˜ ‰יב .בי‡ור ‰רי"פ פעŒ

‡‰ר˘ ‡‰˙˘ ıוב˙˙ ,כמ˘מעו˙ ל˘ון

לו" – 16ונמ˘ך ‚ילוי ‡לו˜י בבחינ˙ "ז ,"‰בעולם ˘‚‰מי ו‰חומרי.

‰ו‡ נ˜ר‡ "י˘ר‡ל" – ‡ו˙יו˙ "לי ר‡˘".18

נו„ע ב˘ערים ח˜יר˙ ‡‰חרונים ב‚„ר

ו‡ילך‡ ,((2י ‚„ר ‰מˆו‰ ‰ו‡ ˘חל „ין על

‡‰לו˜ו˙ ˘בנ˘מ – ‰בחינ˙ "ז ,"‰עם ‚‰וף ˘‚‰מי‡ ,זי "במי„„‡˘ ‰ם מו„„ ב ‰מו„„ין

"ח˜ לי˘ר‡ל" מ˘ום ˘לימו„ ˙‰ור ‰נע˘ ‰על י„י ‰כוחו˙ ‰נעלים בנפ˘ „‡‰ם ,ועל כן

ל„ ,כ‡( בחרי˘ וב˜ˆיר ˙˘בו˙" .וכבר
„ין ז‰

„‰רך ב ‰פועלים ‡˙ ‚ילוי עˆמו˙ו י˙' בעולם ,בבחינ˙ "ז‰ ,"‰י‡ על י„י ˘„‡‰ם מחבר
בעבו„˙ו ‰פרטי˙ ‡˙ ‰נ˘מ ‰ו‚‰וף ,כמו ˘י˙ב‡ר ל˜מן .כ‡˘ר מחבר י‰ו„י ‡˙ ‚ילוי

ולחם לנפ˘ ,מ˘ום ˘חכמ˙ ˙‰ור ‰נ˙פס˙ ונ˜לט˙ בפנימיו˙ נפ˘ו ˘ל ‰י‰ו„י .ונ‡מר כ‡ן

)˙˘‡

רל‡ לס‰מ"ˆ רס"‚ מ"ע ס‡ )רס‚ ‚ ,ו‡ילך .רס ,‰ב

חיבור הנשמה והגוף

 (3ברמב"ם רי˘ ‰ל' ˘מיט ‰ויובל ‰בי‡ )מ‰נ"ל
בפנים( ר˜ ‰כ˙וב "ו˘ב˙‡‰ ‰ר ,"ıובס‰מ"ˆ מ"ע
˜ל)" :‰ו‰ו‡ ‡מרו  . .בחרי˘ וב˜ˆיר ˙˘בו˙( וכבר
נכפל זˆ‰ ‰יווי פעמים ו‡מר ˘ב˙ ˘ב˙ון י‰י ‰ל‡רı
‡‰ . .י ˘ב˙ון ע˘) ‰ו‡ח"כ( ו‡מר ‚ם כן ו˘ב˙‰
‡‰ר ."ıובפר˘"י ע"ז )טו ,ב( ‰בי‡ ‰כ˙וב "˘נ˙
˘ב˙ון י‰י ‰ל‡ר ."ıור‡ ‰ל˜מן ‰ער.7 ,4 ‰
 (4ל‰עיר מ˙ו"כ ע"‰פ )בחו˜ו˙י כו ,ל„ .מ‚(
"‡ז ˙רˆ‡‰ ‰ר‚ ıו' ו‡‰ר˙ ıעזב מ‰ם ו˙ר˙‡ ı
˘ב˙ו˙י" – "ב˘ביל ˘˙„עו ˘‡‰ר˘ ıלי כו' ו‰י‡
˙˘מט מ‡ילי ‰כל ˘מיטים ˘‰י‡ חייב˙ לי".

 .12בר‡˘י˙ ‡.‰ ,
 .13בר‡˘י˙ רב ‰פ"‚ ,ח.
‰ .14מ˘ך ˙ער"ב ח"ב עמ' ˙˙˜ˆח.
 .15ר‡ ‰בר‡˘י˙ רב ‰פי"„ ,ז .פי"‚.‚ ,
 .16סוט ‰ח ,ב.
 .17מ˘לי ל ,ח.
 .18פרי ע ıחיים ˘כ"ט פ"‡.

אוצרות המועדים

י„

‡מנם‡ ,ין „‡‰ם מס˙פ˜ בעבו„ ‰זו בלב„‡ ,ל‡ ‰ו‡ עוס˜ ‚ם בעבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙,
˘נ˜ר‡ו ב˘ם מ˘פט

)עיין בל˜ו"˙ ˘ם ˘מב‡ר ˘"מ˘פט" ‰ו‡ מל˘ון ‰ילוך ,ומור ‰על ‰ילוך ‡ור Œ˜‰

„ו˘ ‰ע„ למ˜ומו˙ ‰נחו˙ים( .עבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ˘ייכ˙ ל"יע˜ב" מל˘ון ע˜ב ,מ˘ום ˘‰י‡
נע˘י˙ על י„י כוח ‰מע˘‰ ‰נחו˙ ,ו‰י‡ ממ˘יכ„˜‰ ˙‡ ‰ו˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים ‰נחו˙ים.
וכ‡˘ר ממ˘יכים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‡‰ור ‰נ˘‚ב ˘בבחינ˙ "ז‡ "‰ל עבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙
˘ל‰ם ,ו‰יינו ˘‰ם עוס˜ים ‰ן בלימו„ ˙‰ור ‰ו‰ן ב˜יום ‰מˆוו˙ יח„ – ‰מ˘כ˙ בחינ˙
"ז "‰ב‚וף ‰ -רי ‰ם פועלים ˘˙ומ˘ך בחינ˙ "ז‚ "‰ם בעולם.
ו‰ו‡ ˘‡ומרים ב˙פיל" ‰ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" – בר‡˘ ˘‰נ ‰נמ˘כ˙ בעולם בחינ˙
‡‰לו˜ו˙ ˘למעל ‰מן ‰עולמו˙ – "ז ,"‰ו‰טעם לכך ‰ו‡ "כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט
ל‡ל˜י יע˜ב" – ˘בני י˘ר‡ל עוס˜ים ב˙ור ‰ומˆוו˙י' יח„.

"לא אד"ו ראש"  -הרי ר"ה
הראשון היה ביום שישי?
בנוגע לקביעות ימי ראש השנה ,ידוע הכלל
"לא אד"ו ראש" )– לעולם אין ראש השנה חל
בימים ראשון ,רביעי ושישי( .ולכאורה יש כאן
מילתא דתמיהא :הלא ראש השנה הראשון )יום
ברוא אדם הראשון( היה ביום השישי!?2

1

ויובן בהקדים ביאור הסיבה לכך ש"לא אד"ו
ראש":
דהנה ,הרמב"ם בבארו עניין זה )"לפיכך עשו
יום קביעה ויום דחיה כדי לפגוע ביום הקיבוץ
האמיתי" ,(3לא ביאר טעמו – מדוע קבעו את
'ימי הדחיה' לימים אלו דוקא ?4ויש לבאר –
שהטעם האמיתי בזה הוא על-פי קבלה ,כדלקמן;
והרמב"ם ,עם היותו מקובל גדול )כידוע בשם
הבעש"ט( ,לא ביאר הטעם מפני שנזהר מלגלות
דברי קבלה 5אפילו ברמז.
דהנה ,ראש השנה הוא יום הדין ומשפט

 .1רמב"ם הל' קידוש החודש רפ"ז .טושו"ע או"ח סתכ"ח.
 .2ואף שהכלל "לא אד"ו ראש" שייך לקביעות שע"פ החשבון ,משא"כ בזמן
שהיו מקדשים ע"פ הראיה – הנה לדעת הרס"ג )הובא ביסוד עולם שער ד פ"ו(
גם בזמן שמקדשים ע"פ הראיה ,עיקר הקביעות מן התורה היא ע"פ החשבון.

)ובפרט יום א' דראש השנה ,שהוא "דינא 6קשיא"(,
והוא יום קבלת עול המלך – שהם דברים השייכים
לאופן ההנהגה דמידת ה'גבורה'; לכן ,קבעו שלא
יחול ראש-השנה בימי אד"ו דוקא – מאחר והם
שייכים למידה ההפכית ,מידת ה'חסד' :יום ראשון
– הוא כנגד מידת החסד ,הספירה הראשונה; יום
רביעי – כנגד מידת הנצח )הספירה הרביעית(,
שהיא 'ענף' למידת החסד .ויום שישי – הרי
נאמר בו )בבריאה( פעמיים "טוב" ,שזה מורה על
חסדים.
על-פי זה יתבאר ,מדוע ראש-השנה הראשון
יכול היה להיות ביום השישי:
כי מה שראש-השנה עכשיו שייך למידת
ה'גבורה' ,הוא משום שקבע הקב"ה שהמשכת
החיות וההשפעה עבור השנה החדשה ,תהיה
תלויה בעבודת האדם )שזהו תוכן עניין הדין
ומשפט ,וקבלת עול המלך בראש השנה(; משא"כ
בראש השנה הראשון ,תחילת בריאת העולם
– הרי כללות הבריאה וההמשכה אז לא היתה
תלויה בעבודת האדם )שעדיין לא היה בעולם(,
אלא הייתה רק מצד חסדו של הקב"ה" ,כי חפץ
חסד הוא" )– דרצונו 'להשפיע' ולברוא את העולם
היה רק מצד חסדו וטובו ,ולא מצד סיבה – עבודת
האדם( .ומכיון ששייך הוא למידת ה'חסד' ,לכן
היתה קביעותו ביום השישי – השייך לחסדים.

ראש השנה נקרא בשם 'ראש' השנה דוקא,
ולא 'תחילת' השנה – מאחר ובאמת אין הוא
רק יום המציין את מועד תחילת השנה ,אלא
הוא יום בעל תוכן מיוחד המתבטא בכך שהוא
'ראש' השנה.
ומבואר בזה ,1שראש השנה הוא בדוגמת
הראש דגוף האדם :כשם שהראש – חיות כל
האברים כלולה במוח שבו ,וממנו נמשכת
היא לכל האיברים – כן גם 'ראש' השנה,
כלולה בו בהעלם חיות כל ימי השנה הבאה,
וממנו מתחלקת אחר כך החיות בגלוי לימים
הפרטיים.
לפי-זה נמצא ,אשר השעות והרגעים בימי
ראש השנה ,נעלים הם מן שאר ימות השנה ,הן
ב'כמות' והן ב'איכות':
ב'כמות' – זמן קצר בראש השנה ,כולל
בתוכו ימים רבים מימות השנה ,אשר חיותם
כלולה בו; וב'איכות' – בדומה לאיכות חומר
המוח שבראש ,אשר שלמותו )והפכה ,ח"ו(
נוגעת ביותר עבור כל אברי הגוף.
ויש לומר שזהו אחד הטעמים לאזהרת כ"ק
רבותינו ,2לייקר ביותר וביותר את הזמן דימי
ראש-השנה – כי השעות והרגעים בימים אלו
כלליים הם ,ובם תלויה חיות כל ימות השנה.
◇

עיקר ושלימות הבריאה:
ה'אדם' שבאדם
קביעות ראש-השנה )יום "תחילת מעשיך"(
אינה ביום הראשון למעשה בראשית ,אלא ביום

האדם הוא "עולם קטן" ,3וכשם שהוא
בכללות הבריאה ,כן הוא גם באדם עצמו:
במשך ימי חייו מתהלך ועולה האדם ממדרגה
למדרגה :בתחילה הוא במדריגת 'דומם' ,אחר
כך במדריגת 'צומח' ו'חי' ,ובאחרונה – כשעומד
על דעתו ושכלו והרוחניות שבו – מגיע למעלת
'אדם'; וגם כאשר בא למעלת אדם ,הנה באורח
חייו ומעשיו ישנם גם כן מדרגות אלו :חלק
מזמנו – משתווה הוא לדומם ,כמה שעות ביום
– פעולותיו בדוגמת פעולות הצומח והחי ,ורק
חלק ממעשיו מעיד על מעלת האדם ,נברא
שכלי ורוחני ,גוף ונשמה שהיא "חלק אלקה
ממעל ממש".4
ולזאת מלמדנו ראש השנה – כי עיקר
ושלימות הכל הוא ה'אדם' :מעלת ה'אדם'
שבאדם עצמו;
ועוד זאת – השלמות שהביא אדם הראשון
בבריאה ,היא בכך שפעל לרומם אף את שאר
חלקי הבריאה )כסיפור חז"ל ,5שתיכף לבריאתו
הכריז לכל הברואים" :בואו נשתחוה כו' לפני
ה' עושנו"(; וכן הוא ב'עולמו' הפרטי של כל
אחד :רק כאשר מזכך ומגביה גם את חלקי חייו
ופעולותיו בהם משתווה לחי ,צומח ואפילו
דומם ,עד שגם הם נעשים חדורים ברוחניות
וקדושה – רק אז הוא אדם באמת ,נברא אשר
כולו אומר" :בואו נשתחוה  . .לפני ה' עושנו" –
על ידי אורח חיים בדרך התורה והמצוה אשר
נתן לנו ה' עושנו.
 .3תנחומא פקודי ג .ת"ז סט )ק ,ב( .וראה אדר"נ פל"א.

 .3שם ה"ז.
 .4וכפי שהשיג עליו הראב"ד.
 .5ראה ספר השיחות קיץ ה'ש"ת עמ'  41ובהערה שם )וש"נ(.

ה'ראש' של השנה  -שעות
ורגעים יקרים ונעלים

השישי ,יום בריאת האדם; כי אף שכל הברואים
שבעולם – דומם ,צומח וחי – קדמו לבריאתו,
לא נשלמה תכליתם וצביונם עד שנברא האדם,
שלימות ותכלית הבריאה.

 .6פע"ח שער ר"ה פ"א-ב.

 .1לקוטי תורה ר"פ תבוא .עטרת ראש בתחילתו.

 .4תניא רפ"ב.

 .2ראה ספר המאמרים תרצ"ז ע' .310

 (8 .5פדר"א פי"א.

